


s==== TASVİRiEFKAR ~~~~~~~~&!2!~~~~~~!!"!""'!!!!!'!!'!!!!~&2m!!!!!!!~~'!"'"'!!!!!llmlBlr 4 r-· ~,.. 1Fab~~~~a::~:e!!~iler1( = TETKiKLER = ) Tarihin en büyük 
Şimdi bizi kıskansınlarl B b boğqmaaı ve lran 

D uyardık: Fram•cla lııa1k mvletin ~kardıiı honolari iç is- Kağıt fabrikasının ham maddesini temin es ara ya ş iımaiki....,, dünya tarihinin 
tikru senetlerini kapıfD'm ıf, İngiltere bu nevid• .eenet- en ~ ._ İllitiİD mina• 

ler birkaç saat içinde tebahhur e dermit. için lzmitte bir saha teşcir edilecek il ile bw cİbaD bami teklini al· 
Binhir türlü kapitiili.ayon zincirlerinden bafka idaresizlikler - ma"ktadar. Filnki eski ve yeni 

le malül olan Osmanlı mJıyesinden bahsederlerken yukand.a- AQkan.ya dönen Sümerbank 'I üzere iş elbisesi temin olunacak- Bu gazı, Rumen t:le Alman kuflfletleri 'i•e/ıretlt111 aünyada ancak bir iki memleket 
ki .-.ıi ileri süreni$ ayni umanda hem, aiğer milletlerin milli tDDum müdürü Bürhan Zılııü Sa- br. İfgfrl edi/JnİŞ baiıınan ba mınfakırırın farilıl, harp atefİ!im kenarmda kalacak 
enlfi,eleT üzerindeki titizliğine, hem de maliyemizin itimat tel- nus gazetecilere şu beya natta bu- }~çinin fabrikal a r dışında g iye- coğ,a/i cıııe iktısc:di t:1azi11etini 'lc.uaca .cnlatmakladır. ıibli göriinüyor. Likin alelumum 
kİD etmecliti cibi baldı bir DOktaya 1'aret etmek iaterlerd.i. lmmı'&lflur: ceği elbiaeyi oe ucuu. temin et- - lntalaraı tam maa.. ile biret 

Devir deiifti, 20 MiM içinde Türk maliyai öy- Ull" - - irinci agıt a n&.amızm me&. 1ç.u1 ·~er yapma&.tayız. ca:r:a'b7amn, Alıruınya ile mut-- lup olmadıgı bu lba:dmı eoııuntla an- nele bini) . .. baih Wa ak• • '- L!_ --"'"bet B k. - f b ·L L • • •-·•L!"Lı L B ( _ ~ harp aahneıi olacaiı Ye bu sah· 
peyda etti -... ba aailamlıiı blllaas aa IOD tasarruf bonolrile öyle son 4 aylık imalat ırandımam im e ~ç çamafttl. lkı~ılt yün t.dilı:kri ifüımcnlcrla bir ıaya lqtlacütır., r ~1~- _ nac ·r 
iabat etti ki; artik haklı fÜPhe lerle lkenclPniw emniyet ıös- bundan evvelki senelerin a yrii ay. mveten ve yün çorap da verece- ynkın ürun çok Besarabya bu - lanadan bütun k.urre arzıne bı 
tenniyenler teeuüfle bnflk tenkit için ağıZlannı değil, aenret- !arının imalat randımanına naza- ğiz. Ba maksatla ~csbane fıt.'bri- knnlı sn,·a~ardun Mustala Tunalı günkü CQğraD lıu- atq deryası balme sokacak)~ 

' •-- '-- • :L· t kJ( •· dt kasında ibir atö lye tesis edilmi..- sonra he :ı:i - ı~ dutlan 11tindc 4e artık nnılsakkak gibidir. Meğer ki 
lerini bu Ril>i celirlere yatırmak için keselerini açmrya ~--- nn. u.nz uır era 1 ıgostum - 7 milen Rumf'lllcrin büyiik ve çok un- son dakik.de bir mucize be, eri• 

itte biZde Cle ta.sarraf booolan tebahhur balindedir. itte bmde ~ tedrr. tir. eline geçml~ cılci1ıgWla dair haberler, gin bir ffikedlr. Mesalısi atblyes'i yeti bu büyük fe1iket ten kurtar-
:de milyomUk servetlerini devletin kasalarına Milli Müdafaa ib· Kağıt ,.c acllü~oz fabrikalan- Kayseri fabrikası ~cıi y e n i alınıyor. 41,000 kilometre murabb;ıı olup nü· un. • 

L • maddcsı olan odunun clhisdcrini -aldılar. lzmıt fabri · R 1 · b -'· -•- r 
tiyaçlan için liiç yüksünmeden yatıranlar var. qte bWle de ayın •mncd ~~ d -'-' ··~1..-ı · "ti umen enn u memJ...-cte UM<D .usu 2.'i"-00.000 dit'. '!Bu ntifusnn ..,.o Şimdiye kadar harp h a rici ka· 

f nd 1 L · 1 L __ ! .... ~-"'-.L"' :i ... e t an&ın c:ıu mu\>A-u at n azan ı - itası imalat d aireleri i.~crinc de alakalm·ı tnrlh boyunca u:ıun ve de- 85 i Rumen, y.imi .Moldovandu. Uun- ._
0 

,._, bu"' viik .:ı-v•-• .,::. ... : Japo n• gaye etra ı a fUUr u ıulr ıtop antna ve uanuYco. cunauuu. ~ L lı 1_ ıı "t • dak·ı -·•L, __ ., · ·ı • 
1
• 
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. • • • belirdi. oare a ıuırıuı; ıızmı c.vamn cıUlSCJCJ"l vcrı mış ır. .rindlr. Bununla beı:aber anı ıı-e !arın .n1cı.hcbi orl.odolı.star. V• imparatorluğu ile Amerika 
bizde de bir :mah ve ilttısadı suar ba-ı ar~·:nı·n ag- ar.landınlması La. Ustaba t ı ~ lPus l ıatorm\:lannm • ırlan del-

' 46'-' ,.. &. şı v e us a a nn ve m u- • Bunlar arasında bir miktar ynhu- müttehii hükumetle ri hem birib i· 
Manzara h.Akikaten çOk mubt"fem ve güzeldir. Şimdi k11kanç· rnrlaştnnlmıştır. tehassu işçilerin fabrikala: bağ- duran muhnrcbeleı·inc sık sık snhue di, .Bulgar, HutP.n ve hllhaa.•a Gaga· rine ı....~, hem de dıg"-erleri ile 

lık sırası, :istiklallerini, hiin iyetlerini, ımaiiyelerindeki İstikrarı, Bu suretle buralara dikilece'k 1 · ı__ .3!) • ·i oldııgunılıın lıi.ı· üılü l~uıll"Jll~ln '\"ur.lar ça~dıı. ...."" 
~kanmaSl~lhlaıtemm. rna.ıı;.zıa.~ e 1d elinılc de\•amh !bir surett~ lrn1aınn- - harbe bulaşmak ü zeredirler. Ç ün· vatant.q(iaki itimadı kaybeden dij-er prplı deVletlere düf!Ü. ağaçlardan yedi, niha)et on sen e 1 amet'<rl> :rı ınsaau 1cme e 

1
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1 
k "" b 'k" d l t _ı k' .... -.- c1·had BABAN =-~ -- • '" nıı,,tır·, ıı· <'• <!n ıgcrmc gc'-\J) ur- r er. ttonuşan agav:u ar umu· u u ı ı ev e arasınua ı ge .-om-a ılk !hfAJll maddey.i alıp ıq>ıe- b -1 bul ı "" -.ı.ı!-· L..1-~ 

Tefrika: 29 

afilamtş unuyoruz. nl'ı•tuı·. nıiyetle Bu\gadstmıın Varııa ~ahlllc. cinliiıı: son biKKUllİ , ........ --.tur. 
mek kabı) o!acnbıır. !Bu ğçlar fil olarak Hereke fabrika.."ltlck Bu itıl:iarlıı :Rus1aı· bura ım fıı: il - dnden ha lı~"Urak Twın ıığızlnı·ı· Yalnız bu harpte doğan aehepler 
kavak cinsinden o1acalı:' r. A~i 76 i5Çii e,;j k urmaktayu .. Kayseri. fa işgal, i ti1fı ıcd"p ibt'nimscn:i~ ~nıe 1lll kııdur 1D ibruca ,.c Besnrnb~-ny:ı a~. s eçen Umumi Harptenberi 
.zrunanda İzmit ci' anndıı.ki ba- 'azil! İzmit Iahrika'la:rımızda dn de uzun mudclEt htıklm olamamı lar. serpl!nıi~ ve hurada b~lha kesif Büy ük O kyanusun :iki tarafmJa
ta1ctı1darm da ikurutulmasına hiz- 100 ez. Karabüktc 300 igiler evi dır. b: ı h:ı de ~tttın etmış1cnlıı. lfon- ki bu iki kuvvetli ve canlı d evlet 
met ed ecek olan oka'lip'"ro ağaç- yapılacaktır 1'.lıu: bma Xılll üncil a J"da da !arın vnldt ınc ~etle gcldılı:!eı~I arasın'- bahri rekab et, iktısndi 
!arının dık1m • üzenndeki tct- · 'fatar1nrın ist la ına uğrnmış, fnkat \'e buralara .rerlcş.ıklC'rı hakkında •• d I k~ ünaf' • t · 

Müsait olan \}'erlerde işçi}' e zi. .__ mua·-m ' ..,.......r n. ' "ahi .ne lbit; V'l 'ne de Ca-~larm :Bul"'ar mucit e e, u. •. m. • ırr , .gen1!" kıkler müsbel ne ticeler ''ermiş- ..,... ...... ~-n- "" " .. - • .. ~ " l t b b k iki n 
KANDEMiR ;raat için de 5'00 metre murabbaı uzun muddet burnlaırla kalamamak· olduklarını iddin eden Bulgnrlaı iyi ~ !'ayre 1 gı 1 il'~ sa erı ı 

Ya%cuı : lir. kadar toprak ereoe&ız. fa 'b ra'bcr 'Be aı:a'lıynnın 'bııçok yer- ilen ı~1re incelemişlerdir. Yalnız Lesırı ıle dostluk ve birlik havatı 
···-··· ···--..······-······••••••••••• Asıl en büyiik davamız: işçi- d cede bozulmusto 

Bizde de lbahaclan evlada ..nti- l rinde kc!ıd eri i a ıracak bll7.l Turkiyeı:in IBUkreş Büyük !Efçt!CI pek son r.rc • • . '. •• Ölu t hdJdl kar' •• nda Çar •• lz kalarak nin terfihi, iyi yemes" ıyı giym- ı · F lemenk H 1ndutam ib kume· m • 1 1 kal eden işçi aüe1m nÜ\ esiru !kur- isim ~ • rc :bmlh-ımşl rdu. IHll}'ID ustad.mız Hamdullab Sup il e u 
Uç Dun lç'n kaçıyordum- mcsi, iiyi yaşamas:ı ıve İ)a şartlar ci -ıısnda •ıı ı2) "Tuı·~er de bu ço"k .çetin tan1ıi mevzuu de nl:ı- ti bidayette Anglo-saksonlara 1 

• • d ı d mak g ayesini güdüyoruz. \ .:ı .....!_, • 
IÇID e ça ışması ır. e ll:S ..rle ~loldov:nıyı ~ııpte.. l'UE 1 · jk oetm·~ Ve ikna edici (le1i). ayarak Japnoyanın uÖv~e tıca• 

S ümerhan k fabrl:alannda b u Basma iş:ndeki izdihamı da derek muayyen şart ~.-c 'Şek.:.Jerde forle Gagaı'"Ur:lann Türk ordulannı ret yapmasına maru OlmllflUr. 
Aklımız başımıza gclmiyc başla J tan sonra (Anlmrn):a cidiyorum) gün 20 b inden fazla devamlı işçı önliy:eoeği.z.. A n'lc.araôa <ılduğu gi- idaı'cleci a'ltına almı ardı. Fakat iki lkendilerine ve lbflhnS!n Rumen ilim Fakat daha ileri giderek Jepo n• 

yıncn lkimıı. de gulmeoyc başladık. d~!e yayarak, ~ra ~ome .Batum~ vardı:. Bunlardan t 50 ılc:UYuşa ka- 1bi. herlces basma alınca ibnnu ınü· a m mütcellvir: bir .zaman sonra in- nı siyaset adamlanna iSbat ctmiılcr. raya petrOI vermekten imtina etA 
Şimdi, öteden bcndl!ll konı:şu}urdu ·. donmek ıen kestirme çare gıbi gtlı- dar ye\'miye alanlara mec~oen fus kağ1dına alış tarihile beraber :kır.nı. ''e inhitatll başlamış olan Os- dlr. memİftİr. 
Ben blr yandan arknd::ışıma h::ınle ~or. yeme.le vc:rmiyc k a rar verdik. jşaret ettirecc'k. sonra sırasını maulı İmparntorhığu :ıı;n; de Nal- Dunu .mtitcald_p bu ate~U aıilliyet- Japonya albn para ile C.va• 
ettiğim işlerl b:ah cdıyor, tıir ~auc!.an - Sen bıllmn... işçilere vazife başında görmek- bekuy.e.odctJ. uavyawn §imal tarai'mı .Avusturyıı. çi yorulmaı. bir aşlüa Gagavu:ı d:ıva- daa iltediii ikaclar petrol alacak• 
da birlikte götüreceğim ufak ıe:f.!c,i dd ... ~atum~a sc~n lı:~;;~ te olduklan i~in icap ettireceğ Sn-as çimento fabrikasının l n· lılıır.a terke mecbur olmu 'C bu kıs- -sını ta1dbc koyulmuş ve nfhnyct "Be. tır. Felemenk Hint hükumeti her 
topluyorum. o a a enme ya ız h l ~- •· h l d ..J:. :ınn A\•.ustur~y~ılar her -nedense B u- ıaaıahyadald Caganız iilkme'kteple· ........ Japonvaya• ..:::Lsek e-·fh c:ı nir.l"ı ve müteessirdim. Çenem ve evde hazan, kı:rnfet değl~tircrck -hususi giyim eşyası a riç o maa. pau ız a e\'1Ull e ....,..>•or. kovinn rın .... kle:rdlr. ~ J ,_ .. -

"7 ......._.. ı inde Türkçe tedrisat.ma nü~ad" t L - --·:-! ' - h elı......:m ı~ıı·un .. ama. kafsm ~" t(•k §ehre uğramak. - · •••••••• .. ••••••• .. •••••••• .. ••••••••••••••••••••u•n•••••••••••••••n••••••••••••••••••--· l 12 ~ .fluslBT Dniester ile ~ ayyare ~ vermea us.usun· 
, _.. 9" ,_ isUhsnl etmlştir. Bunda bittabı bn:ıı d kd • bul nd - k Su .. lle meş""•ldfi: d~açmak yemi- - Bunun ne fnydnsı var! s b Du'"nkü kur"" ek arn ındaki 1\lolda\''-"a•·ı zıınt vn .istilıiı a a etmı, u ugu mu ave• .. .,_ ara y • r ı • ve . ., ,, ... ... siynst mülli.lıazalar -ımn olmn.kfa • • b mek demektir. Buraya bir daha gel. - Bir kere (Batumdan ıkac-ıruı- U U eôcrek :adımı fil deh olarak <Besa- beraber Tanrıöverin dirayeti ve Ru- leyi feshetmeım,bt". Japon ava 

mi vecek misin? ... Meydanı ebediyen mış) olurum, lzzcilne!sim rahat c- mÜsabakalan :r:alıyu dı.'Cllkr. llalbnki bn tarihe men &imamBadannm umumiyetle lrunretleri benzin ihtiyat stokla· 
mı. terk1.:dlyorsun?> der. Saniyen buradaki adnmlarımln 1 .f a bdar ıllda'-pmm yaüm: ll'una p Türlci,ycyc knrş; bcslcdiklcrJ ıscmpati nnı muntazaman artıracaklar de• 

Kendi kendime mütemad \"C!l EOr- / her gün mwıta:ıaman 't!!ınas s:ıye - a 'ı I r' a s 1stanbtil Su Sp rlnn Ajanlığı ta- enhil <ılan ('enup 1:nrafına lP. arnhya nin de pek büyük dabl ve tesiri \·ar- meldir. Bu suretle korkulan kı· 
dut,'\lm uale. içimde bir turlu cevap rinde, _iJierlmi ~~dan takip o- rafından hnzırlanan u !Jl0ı1arı de ~ Di41 tar ınde Ylyanada dır. vılcrmlardan b iri baıtırJmıf ola-
bulamıyordum. Kaçmayıp ila ne )~- ıdebilmm. Blr kelımc Jle Enveı· Pa- d ·p~amına güre• kiirc· teş\"ik mfis:ı. Georglus tarnfın<lnn neşredilmiş olan aılkt 
pabılirdiın? Ell~i silahlı, gözleri şayı, Hll liızım. olan, as_ıl ~eşinin ara s 11 1 ıbakalarının ikinci i dün Pn ahı;e pek nıuntaı:nın bir Moldavyıı iıaıita- Türle Gaga\.n:ilar Besarabyanm :s:~akdirde Japonya askeri ve 
dönmfiş, azılı zindan kaçkınlnı ı, dağ- bırakılmnması ıcap eden günlerde ile BE:~koz ara ında tahminen 2 00 ncbı lbıı lhuSDs saı·ahntıc tcbaıiiz et.- bilhassa cenup taraflarında klltle hn.- !l...,. __ .ıi sahasmı -..:-t-tmeyİ 
lardnn inmiş ana baba katilleri ile , adını ııfüm tnkip clmckte devam c- ıınctre iblr bat üzc.rin ıle yapılmıştır. til'ilmi~tir. li.tıde sakindirler. Rivayete wuaran IK•·~IKJ g.......,...., 
uğraşabilir, dldişclıflir mi ıidimT debilirlm ve nihayet... araba vapuru "Ynrı§lar iır:zasız olarak devam Yine bu .t.arlhl Jınr.itada ıMo1davya bunlar.ın sayısı ;pek :1a:la iııe <de tr.8 kendis'tne it edinecdı:1ir. 

1' a"kat, bırdenbire elimdeki pa'keti - Evet ! etnliş ve kıyılardaki mcnıklılar ta- hudut!arı bugiinkil .Besnnı'byn hu- Rumen istatistiklari hunları 150,000 tngiltere ile Rusya karada as• 
fırlatıp knryolıının üstüne attım ve: 1' ııver Paşa ile ka1·şı karşıya işliyecek rafından takip edilmiştir. ılutlarında.ıı çok ı«!aha gen1ş olaruk ıdan tıirnz faı:la göste.ı:mektedfr. km ve ıiktısadi muvasala yollA· 

Hayır ... dedim, üç gün sonra celebılmı:min yolunu bulurum. -Galııtasaray, Bl')koz, Fcnerbnhçc, fir"erterit: flJrlrunda c'Bug» ıETiyunn Gagavuzlar ylne Tanrıövcdn g-n ·- rın1 birle~tirmt>d ikçe harbin kııti 
tekıaı Bııtumda bulunııc .. V,ıml Burada nrkndaşımm sabn tiıken- Şehircllik dDÜtchassı Prost, Rele. Anadolu, Gün~ klüpleı"iniıı iştirak 'kndar sunllmüştur. "Rumen 1'1üvcr- l'Ct ıve ehntı ısayelııde milli bt'tlllk-i akibetinden -emin olamı)ac&kla• 

Arkadaşım, nklımd n ,üpbcye du· ili. Hırçın bir t:ı.vıda diılcr.inl ı:•ktı, di~e.nin tulcbi üze:ı ine hlilı:n Üskfi - e.t.tlti bu m n .. kalann onunda Gıı- 1 rlhleri c.llu.g> ncbı-lne kaılnr olnn :e.rine .kavuştukln_rı gibi,_ tnhsil ça- nm h er h al v e banketleri ile ih· 
ıen bakışlarını gözlerime dikmi~ dll'hkln rını buzcrek, ıslığı andıran darla Siı·keci ve Kabataş arasıncla latasaray ~ . Pn.anla W hıci, Guneş 1 nrazlnin cıtedenhcri Moldavaular ile gındakı gençler: nın birço•!tum nnn- sas etm ekted irle r. 
ses çıluınnadan, kıpırdamadnıı du· blr sı-~le: _ . 

1 
• yapılan araba ~apudarı sderleıfnin 11 puanla ık1nc.ı, Bc~koz 8 puanla m - :ıdui\"tı bnantindedir. 'Bu vnt:ına göndemıi.se muvaffak olınu 1 Bunu n son bam d elili ingilte• 

ruyordu. Ben devam ettim: l . - \ allahı, delfsın sen ..• dlyebıl- Haydat µaşa • Saıa)·buı ııu aıasında uçüncü, Fener dorduncü, Anad 1u gün danı bu geni« arazı ;ıınrı:ıwnın lnrdır. Bu :hususta .Rumen lhükunıc- d 
1 

fut lran hük\ımeti nez· 
- Bu işte d yardımına muhta- dı. da tcsis:i 1cin tefltllaer "}'Spnıış e bir be inci ol mu ardır. !umenee kım~ 'bh- ı;'k~edyctle do. tinin cemllckar ıha.re.keti de ayrıca r~ ev e ~ el _ tetef> 
ıu Hana şehnn dışında. J.:enaı· Ona, gider a~nk bu hu u taki ka- proje hıızıılnmı~tır. Bu prqjcye go- Bayanlarda. 15 puanla G lat - Ju bulunduğu \'c l:nı sebeplo Sov_yet- knvde §ayandır . .Bu sayede ~h-evm d m de yaphğ"I gay a~r . • 

~ahallclerde hi:ıl seven in anl:ırdnn ranmın da knt'i olduğunu ımlnt- ı·e Ha~du a a is"kel slııde faı.la bir ray bir"nci, 7 puanla ıFeı eı ahçc i· lcr.in tı ra ııı·r da a> ciiuılnı- TÜr"k lise ve yüksek mcktr,plc~ ndc büst iir. _Bund~n evveU.., i~ebb1!'· 
birinin evinde 'bır odaClk bulup bn- mak ~in, ~k ciddi bır ton1a: tesisata ihtynç yoktu,., Fakat Sa- kinci. 3 puanla da Güneş Oç ncu ol- rl)ctlııl kurmalar.ına .kaı·ar \'erdıklc- birçok gngavuz Türl<li ıgen&}eri feyz le o1dugu gibiTahrandakı -nnn 
sırlıyaaıksın, ani.ad n mı~ - Envc: Paşa ile nıuUaka knrşı .rnyburn~nda. ~ı t . n ~ ma- mu« arpır. r Jeti sürn1uyor. olmaldadırlnr. harekete lranın 'fimal komsusu 

B . d ,. ks bl n ·~ftr karşıya, yuz }UZC. göı. gı.ızc gelmek ı %uurı gurulıncktcdır. Ba}daquı- ı Gfinün sfiP•rizl ıFcncıb~ı.-ııı Hum ıilnır: B •bya••ı de- 'Rumenler Bcsarabyay.ı ı"stı"rdnt ... Sovyetltt Birüptin de ~ak d · - ır o a mı. .. ~o a r w..... ti , "' ., .• 1. 

1 
1 k i ... ~!' ~ ..,...... ç -- 'Lü 

mı? .. hi anlıyamadı d.. Is 1yorud m, en:._~~·~ 101 
• •• tıCt ını 'e şa -

1
Sakrnybumu !~aak~n1< a 

1
"1 1~r; müptC'di aört te"klcı:d'e hiı lııcl olma- ğil, belki l\loldo\'ya hudutları içeri- meklc nüfuslan 13,600,000 den c117t tiğ.ne ~'he edilemez. - ._ 

nu ;cı soı.l<'rini, <inha :ıt'Mr gibi· şüY e , am ~~ .. : . kuru rlu ·tan ı;onnı " u~ ar 8 

11
"8 a. sıdır kı, bu da Frnerhahç<'lilerm çn· siı dl ki ırJ.:tnş'nrını da Rumen hu- mılyona yiı""kselmlş oluyor. 1ran bltaraflığmı ve hütnimranlal\ 

1 J • tak" ilec~lni h~ tiren - Enver Paşa bcnı ka~ı ındn taş ~e Slrkccl nra ındnk n k yntın lısırlarsa muvnffa'lc olneııklaı ınn bir dutlon içme 'Blmnk. i~tiyorlnr ... B.u Besnrabyamn zirai ve tabii :ıcn- hukukunu mliıle müsavi olacak 
er nın 1 

1
P. ~. ··~··'· d . gorunce tabanra!lıııı çekip kur3unla- da devanı edccegı öi!renılmiştir dcludir Tekn"k neticclP!! el lar.dı .• tk tlıı i11ı k 'ki R ıı :2 ı ı :ıı_ 

bir tavır a yuzume wu:ıp uııın aı- · oh ı · ., · ma sa ~ ea • umen er ' / (j .1 ginllklcrl ılnlcrı' destan olmuştur. böyle bir talebe JllnBKre ve ce-
k d dn veııniş ol(hğum ıını lcnllıınıc \'Cyuhut beynime bo- Hayd111"J)a$& - S nıyf.ıurııu ı J11Cf'Tl-.'Dll"'"'H· Td· çf/1. 1 946 tarfnın1e lı_arpsiz Sovyetlcre,ıBur.ası hi.r .!>".ı:.daıy :amDarıdJr. Her nuptaki iki mmıı:a:1ll!1 komsusu• 

a aşıma 0 iıı~ı k b 1 t şaltacak, amnn :ınnıan lcnıC'mc ·ıa- il ti ıı.k crvisini tenılo için, 1 ı:iltc. ,.,._._ (G 's,; ~'42 · o 'v ---~ , g... .. ~ ......... k b ..... ıı ..,. 
kat'i 'kararı, tiı-az a u c mcı: so- k" ib k d .__ . k d cl E 1 f ~ .. d ~ürı . , u, .... - .n=ı:w.ı ~ ".J .,cı ınm • mt't' tlTI_yc• ,.e Jztırnrın a ııene 300,000 vnganu .mütecaviz zn- nım ht-.vİJÖ kam mda c;Ok nazik 

bud. dl ıt ıra ma an ""nı ye.re sere:=c . . re en g cıı oca ıat ı:.wv..., a ça - k ) 3 A~ı:.·· h ('". ) 'lraldıklan Besnrab\·amn tama ın -., ğuk bir sesle ır m: fDevcmıı '1.'ar) lıştınlacaktır. oı. • ' - uuuıTn man uuneş . • m ı bire Jistlhsal ede:. 'Yalnız 939 sene- bir meVk;cle kalacalrlır. 
_ Üç dört g{jn soıırn brbcmehal iki çifte; l - l':alcya, elımet.. .~şga! ctt:kll'Tl 'btılde Dnlcster ııeiır! sinde 178,831 Tagon buğı'lay i8tihsru Yeni lraQ birçok asırların ıh· 

Batuma dönP.cNYiııı. Jlu fıkrbıden Şı·ka ... yetler •~•-..:ıı.ıy--1• Hüsnü i<::. S.) tı,9,'5. 2 - Mazhar, ıı:ıerınd <lunı .• r.1-ak cllug> suyuna etmcıklc rekora kırnu~tı 
..... ---~ 9U - n :lemektedirler.. IBu suretle • · m&lini telafi ederek zamant111n " <' ltaraT"ımdıın vru:geçebilmcme im- f Hasan, Snliüıattln { flt>\•kıız). 3 - Il gla.r.ı n..:ı. ır--~ı-- mc-hur. __.:a L'! 

........................ Rumenler Sovyetle.ıin en hü~·ült K'll- a - ~.. ~ • tera'ICkiyabna •1ak 19ul1hln ·119r Un ve ihtimnl Yoktur. :Bloncııaleyh Emin. 1':::ıtzı1, Seyfi fC tı~t. . . 
1 

ağnamı gayet ..boldur. Runıan_yada ~._,. 
bana bu husrıaı,; iürıız edi'me.'line 

1 L•an lşletmesı" Bug" day ekmeg\J i "' te1.· ,ııüptctli: l - Ztkiil. Bnr- :radenır. ·~nı o ·~ 04~.3'!1 'IVe onun bol bol diif tnltlkte ftUnJ:. r; devlet ve menucael yaratnnya 
nn $ ~ 1-•alJ nn..ı,.;rlndek.i :Z..,._'D !Ve r;enicı :l:esa. C - umu -..:1 ___ ....:.t " 1!enıİr 

8 .. 18 tahammffi edemem. Beni ne bnros, Kemal, Yoı-ı::o. cuıi (Fener- VU'4 ~...... -- • • :lı 1h Tatam aa 'bura ıdır ~lfıyor • ._. ..... , nınayı , • 
kadar sevdiğini bilirim. ıHnyutımt 1 memtlflannlft derdi Fiyatlarda hiçbir değişiklik olma·- bah~e) .CS, :2 - Safı, Tevfik, Pet. ıırn:ıiyc sahip olm:ık ü'tiyeceklerflir. sıya avyann ıı • yolu, fOSe, Ziraat 'ft .Jeliımmn 
korumak iı;in belki bir çok şeyler sı:ıııi ynrındnn i:tlbur~n ı;ıkacnk ola n ro. Hasan Enver (G. S,). n - Şfık. Jlunıın .ne derece ıluı.bili tahaltkuk ltl..-:frı 7'unalı iktı..t aaha11nda dev aaunlan 
tavsıye ed~bilınin. Ht-r ıriminü dık- L iman Jfletmeai Umum uI,rda}"dan ekn1eğln 11.ı'.!r tecnıbt i ya. rü. Yt1$Uf, V11tuıp, Mehmet, Kemal atıyor. 
katle dinle:rlın. Aııcak (Batuma dön- Müdür.iyeti anbar memurla- ııılım ' Vali ve Beledi.Ye Rdsi Llıtfi (lleykar:). At yart§lan dün 1 - Kanının (A. Atmnn), 2 - Yeni rollarm. yeni fabıika1a· 
me!) lilfını af,-zına nlmıımak ııaıtl- n nm a{lağıdaki dertlerini ali - Kırdara göstcıflıniştir. Sa.yın vali· 'KID~lLİI;ER: Ti1.· ffftc: 1 - Romans ( P . Halim) • .3 - D.an4Y (H. nn, )l'ellİ müeweselerin kunıbnıya 
ip_ Bana ..,.pabil.......::.in m bü :ille kadarla nn nazarı dikk .. tıne midn beğendigı bu ~i Up dcnıeğln Petro IG. S .J 9,. 2 - Cclfil (Güneş), hey.ecanh oldu A1a'lcu_ş). Ganyan 200, -plise 100, 100, 1-•- A 

· - ., - ""-'Q> lınnline başlamak fizen:ı İstaubuld.a- ~....-.. F ~ 125 bruf. baflannaua mem oı.ette YrUpa• 
ı ... 'ilik Batunıdn yardımını esirı?t'tn!- vazedivoruz : 3 - "'"-"•1 '( ener 1• Dö•·'"'""r.u·· ·'-""'"•~ -t '·aı·ı~ları dlln dan L"ınl-oe m~eL···-, itri ··--
ımektl·r. Bu ı.rardımm hacındn dıı, E k d•; b ile 11 f ki bütüıı değinııenlt-.J• btıgü acn iti- hi r. ifte: ] - 'R .. ut Ali. Reha . •UM.... ırra:.ı.~- -:. " • • ' BEŞi :-..rcj f{OfjlJ: .Jluafe t4QO M u ... \U n- · :rs· ,~ 

"' ., c s i en eri mü e er m e- haren yalnız huğda}' ~.ütcceklerdir. --r· \ diefeııdJ ko:u Yer.ınde y.a,pılıuıııtır. • • saire gibi ecnebilerin ırinneıin'!l 
a.•v-"' iô ın ··--ar -·hallelerde bula- d L ı·· d (G s.ı n o •) Jo'~dıl. A'··• ur~'L .... n .... ftila1· fr•\'·-ul:ı~ ll"' ...... carılı olmu• ı - IM.ih riilca_n .ı(Sait Aksun) 2- L~ı b "" eı-. 11.t!Jl · - mur Uıı.;. >ır maaşıını:.ı: e po- Bu knrar memleketin büt'Un Bcle- • ' "'~· w - ""' ... -:ı· ' .. ~ ""' ... .,.... " Yelİle ~kil etmi, tir • .._ .. ter~ u 
cağın oda... zito uib i kesilerek cforur ve _, _ _. ilıild" ·ımı . man, lımınn (Güneş), :ı - . lnzhar, ve lıTihassn iklncl "ko:;uda Nerimıın Borlnırt (Niyazı Kurtay) , 3 - Se- •cnebil•• a-•ında bu"--•·,:ı a.ı. Arkad.,nnı, lbu (kaeınak mccbu- ., diyu"'nne ırı şür. Necmi, J?a§it (iBf'rkoz). guzc'l bü '.ko~n ynpara1c güııilrı Jlk rlm VIJI (M. Turgut). Ganyan !25, ... .... · - ~·-- " 

..,.. her a y d a yüıı:de lki ka tlo lu- .,... "' 11 00 iL"'- 1co ,, • manlann budat haricine çakare1-r1yet inin , hayatımı hiçe saydıracak nurdu. Bundan a ltı ay C'i vel 4 tel.:: ı _ Bc~d. Tevfik, Tekin, sürpriı.1ni ynpml§tır. En çetin yarış puose , p ... se ..., , ıpıise ~. otıfte 
derecede ağınma gitmi~ oldtıg'lnu .İkltaat ilulberJarla Tur~ut., Saki <G. S.l, 2 _ Ferid, Uiirtiünett "koşuda olınu~ ~e Ktıranfil L:ıhi~ GOO~ ıkili balıls G25 ve iiç1U malarmı talep etmiftir. 
anlamış ve bu nnluyışla da blröen- yeni b ir kanun çıktı , bıı ka- Kenan, Delil, :zeırı, 'Emin (Gllncş), kli''·ctll mklplerini ancak bir boyun mm ı4:;0 kuruş vermi1tir. İrandan sonra A.fııanistana da-
bire yumuşamıştı. Ço\: aatıµmi, fule- nunla mükellef memuTluklar Yaıma Y• Dokamacılu 3 - 7, ciii, oman, Vecihi, N~drt. fatk:1 maglup f1mı tir. Bog"' azı yüzerek bi buna benzer talepler d ermi-
ta tltriyen bir sesle: lkaJdınidı . Kesilen P ralan- KoopeTatifin'in 'vntumi 'Semlh (F~ed, nmf ı 1\G.ı;;r:: Mesafe 2000 yan edilmesi muhtem eldir. Jh ti-

- Peki kard~m, dedi, ıpe"ki. • mızın iadesi emrolundı.:. 'Eeylrnztm kü~'i kmlüı'hndan 'bu 1 - Kısnıet Mtıznffcrl, 2 'Bas- geçme müsabakaları mal Arap Suudiye devleti ile Ye· 
F akat Bnttıma tcknlT nasıl dönebi- Bütün muameleler ta • heyet toplaDblen yan.., tt!rketml""İr. ıa ( 1. Çdt bi), 3 - 'Bullnk (A. A'b. 1 ·ı 

ı d • hald d"" .,. "i " dül •ım\, Gar. an .,o, ııl. l' 160, Be~oğlu Halke\'i tamfıni'lan tertip men dahi bu l'ibi leJebbüs er 1 e leceksin'I mnm an ıgı c ort oy- BAYA'l\1LJlll: Tek ç"ft~: l - ~ ' L--ılasacaklardır. Çü"nkü 2mril· - Trabzonda lkl üç gün oturdu1t- dnnberi Auhıradan emir Geçen nınrl vr. nisan l\}lnrında 'e kuru , ı hah 17 O lıtn. ed len Bof;azı yuzerek geçme mu a- ..,., 
1 d a_ toplanan Yazmn, Dokumn :fu>opcıa· Nıızlı (G. S.) G Ci,ld, 2 - N "met 1·1~·;..· cı· •r.o r: :ı stı'f 2400 1. bakası d ın ~·ap lmıştır. Neticclerı tere kıu-ada Sovyetler Birliii ile 

Bakışlar .................... 
Bir yaralıya 

ilk yardım 
P.egami SAFA 

111 ••••••• 11 • • ••• • •• • • • ••• 

racak bir zabıta vnkası dcği1, 
şiddetli b ir inkılıap h amlesinin, 
uğradığı m uka ve m etlerl e ~r
pışmasından doğan , kırıp d ö
kücü olduğu k ad a r da ıııçrııtıeı 
v e diriltici bir tekfuniıl hfıdise
• idir. 

Büyük dil inl::ılabımızı \'e 
Dil kurumunun ayıklayıcı, doğ
rultucu faa liyetlerini burada 
bir ke re daha m inne tle se l"m
ladıktan sonra h emen ilave 
edeyim ki t eklif ettiğimiz lisan 
k o ngresinin .hed efi, türkçenin 
bünyesine v e k aderine ait a na 
davaların münakaşası deği1, 
H asan - ~li Y:"icelin teşbihile, 
ilk tedavidir. Gözümüzün be
beği h astaya claha fazla kan 
kybetti rmi)·e1im diyoruz ~·e İs
tanbul baıınuıdan yükselen, 
belle! daha da bütün Türk ga-
7etelcrinden yükselecek sesle
rnı h ükümetimizd eki m üsbet 
a k isler· olanca aabımzlığı
mızla 

ge medi iye uu paralarımı- G ) 3 • ı (F B ) ur '' n· " 
zı a lamıyoruz. Hayat paha- illi hl'}"eti umumi~'Cllıruıı iç.t.Jmnı gü. ( unr • - ..ıa e •. . . l - " t·rı mı (\! 1\ ru), 2 - :razıyonız: emin bir muvasal a ve temas te-
lılığ:ı malıim. Bize ..,, sırada ıiilt.iilü olmu ' hattıı bir uıncsı tntil }J; . eifu: l Ncvm, Nazlı, Su- Olgn <lU. Ç l<'lıi ), 3 Cesur (A . ı. - .lllu11tafa .Alev, 28.14 siaini taınıim etmiJlir. 1 .. - edllnıiştlr. F.nlrnt nzun suren bu iç- zan iG. SJ ii45, 2 - d.clclt, Muz- Atcan), 'Gmıynn 600, :ııliıse ~00, 100, 2. _ Nc.cilat Ş.enru:ak, 24.31.9 Mub r:o • l'OGAY 
bu paranın çok faydası o la· timalnr<ln rroı uqfilmcsi ve kııbuHi lu- lı r, \'~hr. .!Fener). 1.,0 knı·uc. arrem ı-e_yzl 

" " ' v ,, 3. - o nıaıı Biglkoçin, 24.82 
cak .> zım olan 1ıuıu"lnröan bir kısmı liza. 4 tc.k: ı - Nnzlı, Cnhldc, Emi- ('r•i t\('(i 1(0.~l ': ~fcımfc JiOO llf. :cı. _ Ziy;ıı Calı, 27,45 ....... . .. . .... , •• _ .... ..... ...... __ _ 
TASVİRi EFK AR - F..- ~a lıildiı'llmemi5tl. ne, Zn'ılc, Suı.nn (G. S.) 5.16. 2 - ı Coba!"lkız ı (Snllh Tıı!mt>I) !!- '5. _ -emal Soysal, 25.35 Ta•Yİrıİ Efki.r 

ğer bu paralar yalnız lorta- Ticar~t \'~ilcti ıııınuıuı 1 tunbul Melek, Nehlle. Asiye, Sabahat, r.ecı.. ll :ıtıF. inmıro~oitı) , :3 - B ket fi. - !Kemal 1Koyas, '20.1111 
aiyecil ik yüzün <lcn crilme- 'Ticnret Müılurl{lğü bu koopcı'11tifiıı e { Fenerbahce). ( F. Simsnıoğlu). Gnny.aıı J15, plase 7. - Suphi, 26.-
mişse, çok yazık olmuş, biz heyeti unıunıiye toplantısının ynpıl- nu ınüı;nbakalaı·ın lıirlnci ve ikin- 100 Vı'.! 150 kuruş, ikili bahis 525, 8. - Alcko, 26.l 8 

Nüabuı (5 ) Kur• §tur 

d e alakadaıla rın nazarı dik- ma&lJlll karar '-"crm.i tir. clsi Banfürnında y:apılnw J.lnnna- kurını, çif e halıls :29 Ura. 9. - Doğan ll'tıngn, 26.81 
katini celbederiz. İçtimn bu .ayın 20 ncl (nrşnmba ra kupası mfi bakasınaa Jstnnbulu 1 D{IWC~·c CKOŞU: 'il!csaf c PJ;OO 10. - Fikret, 26Ji2. 

1 t TKrkiae Jlarif !I Abone Şeraıti ~ ~ _ 

günü yapılacaktır. temsil ro~klerdlr. wtctrc: . 1'. K. 
Senelik ............ 1400 Kr. '27 O Kr. 
Altı n~1ık .•.• ...... 750 > l -UilJ , 

Edebi roın1111: r 6 

ETRATIHIZDA~ 
DBVAR ,_ 

Kemal Bil başar .................................... 
Sizi 'tıınımadan önce 1-oman la'rlnızı r noksaıılıgına a1tt1r> derdi N aran ha. 
ve menoelerlnizı Clinlediğim zaman mm. Gorilyorum ki ay.ni fikirdcsi
da bundan korkuym-dum. Maaınafih •iz ... Yalnız onunla bir noktada n_y
l'ıledlhnnın ynnıldığını "mtliye kadar nldığınıı:ı söylememe mü aade edi
görmcdlğim gibi, ilk de!n bu kııidc- niz: 'Ifocnmın bende -en az bulduğu 
ııin doi",'l'll olmndıgın1 dfiııünüyoruın. şey (sanatkarlık) ıôl. 

Bu yarı komp1imanlı, yan ii:111eli Cevabım .Medihnnııa c özlerlnde bir 
kabul tarzı. ornaa baZJT btilunanları sevinç ı,ığı oldu. 
olduğu 'kadar 'beni de nralı7:uz etti. .Naran hanını biraz daha geni~ bir 
Şa,:!e cevap verdim: tebessümle devam etti: 

Şu aanntkAı anc .sözler.iniz de benim 
_ Valrtile lıocnm ceseıln uyandır- haklı olduğumu gö t.eriyor, !iallatıdir 

dı~ ıyl lıiııler ilham perisine, sanat- doııtum. İlham ])eriniz şcrt'finc ıçmck 
ltinn uyandırdığı intiba ise keııdi isteı im. Ve benden once davranan 

Zi)·anın uzattığı bardağı Medllı nm ı l\·e mus"ki ııstadlannd n bnhis açtı Bu esnada Nanın h.ıın:nun lıil 
~o:ılerine bakarak içti. Medihanın sı., Bir öz ya~moruna tutuldum. ayrıca ~.uyuyordum. Nnran ha~ım, 
kılarak kWlrdıbrını pzrdüm. :Kendisini hürmetle dinli~ ordum. Zıya, N ımct hanım ve tanımad~ım 
!Nanın hanımın Cbu ibt"şam bu _ Ah diwrdn nat dünvanın iki .zat bır grup olmu3lar, Wıınd 

fevkaladelik neresinden ger or>
1 

diye cennrtidi;. F~lmt bu ceı.nete 0

gircn l ııerdeyi münakaşa ediyorlardı. 
sornblleceğınlz bir :gUzcllU:i "ardı. ne kndar a:ı in n vardır? :Neden l Hayır dm;:tum, inanmayınız!. .. 

ı dh·ordu Naran hanım, bir fnsnn. Zekanın füsunlu ve ı>:m unmcz bu- boj•le •. Açlık, eialet mazeret ulurak • vicdıınının 
k rl kalbinm esinden evvel " 

Üç aylık ••••.......• 400 .- 800 > 
Bir aylık • . . . . . .•. . .• 160 :t yoktur. 

DlKKAT: 
Dercolunmıyl!n evuk iade oluruua%. 

_!MliilHUllf ... tllll lfllllllfflfll llllHlltUlllUlllU~ 

1: " • .... • ~hi -r-i ı• 8CIZ0t8rlll "f"' ~ 
:1.... .............. , •••• 8 ".. • ...... ..;: 

ğusu onun yüzüne, bir ıpclt t.fil ar- ~u tcrilir. Hnlhıiki "ana\. i'i nrı aç-
kll5llldan göı·uncn bir şııı • ultanı lık ve cl'nlet beslemiştir değll mi sesini duyamaz. Kıskançlık, a c z in 
b 1 .ı -" E fı d k. :ı. ki H ·ır ha ı. Bu cennet ırıımnın Genç lm n ka1bini su turma ı ab- • ~ 1 

n i 'l.'er.ıyoı:uıı. tra n n ·ı eı'Ae. er n~ ' r ı. la!lınn ne knzıındmıcnlc? •.• O ~nnat- ısganıgU' ••• 
bu görünmez tulün aPıırmn takıl- kendi içindedir. 

.. kar ki ikisi anısında bulunmuş ve bu tlııtad Raif Necdetin, Suzme 
ıııut1}ardı . Onların bu :vurgunluğu da- Fakat nı:ıcr soylüycrum? tercihi )apmışbr, küçük kızın feda· Sözlerlnın lkiuci c:· d·nden aldı-
ha ..ziyade Ziyaya t ir l.>diyordu. Bana gclıniz . . size a~nt huri!crını kiirlığı ne tem·n edecek. &matkiiı ıf;ınuz bu veche; QOk derin bır 
Halbuki en ziyade uyan k ~e .z ki tanıtn~nk istcrım. Afıfc hanımın ı 11blı:ıııın1 mı l ıyecck? hakikati Jfade ediyor. 
olması lazuu gclcn bu erl-.ck ha1e or- cnnhlı .. ını ka~ betmiş c~ldl, bo)'ı:t!ı Jia:r,,r . .. Buradn bir fednkaı lık ili- .ıKudr<'tine güYcnen, kendinden 
tasında, Ziya, kısknnçhğıu u~.-uştur- s~çlari~e tezad halin~ry~lı . 1F'~kııt .. n. zımdıysa onu uhlaya yaptırmalıvdı. emin olan in,.anın içinde kıskauç-
duğu dimağile sadece suSD~or ve .zu cskı bl_r hnU .g b ~IU" ' nııı cnre bu r fuı bir ;romantizmdir. lıJ..'1.an eser bulunmaz. 
kendi kendisini yiyordu. hnfnzn cdlJordu. 1 H yır. Hnvır Rl•\"en bir knlbin dı- J?uhumı lkı kıınç"\k deaiğiınız 

.Naran hanımın etıafını sarnn er· Viıcuduııün in olnmsına nıı~ın n frerg:ıın ol::ı ıı •ın ı ınaııınayınız. ejderhaya m rten incan iitiz 
lck haı1an anıs da uzafi in- ;pb•ano ~n dJ~· .j <' liıuf:J. 'Eirıı knr ~ insandır. Aciz ı nın aczi ken-
ce kenarlı göz1uklerlıu de farkettim. Sima ıntia b r yumuşaklık vaıdt. A1 nemle bu noktada hlQlri.r :aı-ı umJ laslaı~k ıCXJJndc gosteı-Jr 
Onn .sırtunı ö düın. Eeni Afife ha- - IBnna h:, t'l"ye kı·ıır ett . man nıı a anııyacaksınız. Çiırikiı nn- ıc bu ançlık. icis adamın ru-
nıına ve Nazım bC'yc tnkdlnı · ttil r. Evimin size ıh 'ıcı "\'nr Oınd:ı sc· n m J,a l\I .ııtin'ı Bal:ınc'a t.,rdh e- hunu bü bütiln yıkar. 
Afıft> hanını bana derhal mu kld~ıı Hccgıı iz nan aı· bu arak ıııı:r.. dt'r. (Devamı vt1r ) ,._ ____________ _ 



er ' AGUSTOS 

Dünya harbi 'I 
r 704 acil stınl 

1 
Alman teblllf 

SOVYET 
tebliği 

TASVİRİEFKAR Sahile: 3 ee ~-

'Mareşal ~etain'inj Mustafa Fazı l ~aşadan ..• Fethi Okyara 
reddettlgı Alman __ ~~ -=- it~-

ültimatomu -il-; ·F - -ır = 't.: - .. ?\ I , Ç" i A L M A N o iaci n.Jıif «lcn dtta. ) =: . -= -_;, . - . § 
valin t ekrar kabineye alınmasunı ~ s :: 

t e b 1 ı• g" 1• istemekte idi. '=~ iyasl fırka reislerinin hayati 
Fransız g azetelerinin bu mev- - mf.. 

BERLİN, 3 (A.A.) 
l litlerin umumi kaı-argahı teellit

nin bir ilavesi: 
Dün gece İtıgiliz bombardıman 

tayyareleri, mutnd veçhilc az nı!k
tnrda yüksek infilaklı bombalarla 
YJıngın çıkaran bombalar atmışlar -
dır. Bu bombalar, Almanyanın şi -
malinde ve uimaii garbiı.Ündc kiiin 
ilci noktaya ablmıştır, Berlin üze -
"rine ancak bir lki 1.Jıyyare gdmişUr. 
Tayyare dafi bataT}·alarınıD endahtı 
enyestnde düemnn tayynrelerinden 
ancak bir kaç tanesi Berlin üzeı"İn
de uçabıtmlştir. Bir kaç EiTil yara
laLlmııtır. Üç İngı1iz bombardıman 
tayyaresi di)şüııülmüştür. 

.MOSXOVA, 3 ( A.A.) 
Don nkpnı nc=reJilen Sovyct :t.cb

liii : 

Türkiye 
hakkında 
bir röportaj 

(1 mel sahifede?! devıım) zua a it nctırİyata, Vichy'de . mü- Tefrika: 29 Ya . z· ş ki 
Yeni gelen Alman ıahiye kuvvet- re tab i tu tulmaktadır. Oltimat~ zan . ıya a r 

!erinin yardımile Sovyct.l~ri snrnn m un reddedildiği ifgal altındaki ... ....... ............... ........... ........... . 
çember, daha ziya.de uarnlmıştır. Franaada V ichy'nin murahhası Ahmet Rıza Bey Parl• 80kaklarında 2 ağu5tosta kıtalnnmız, Por kof, 

Smolcnsk, Korostien, Byelya ve 
Çer.kof iİ t.ikaıneUcrinde ve Estruıya 
cephesinde düşmanla muharebeye 
devam etmi§lcrdir. 

Tiirkige Ortaşarlcta 
ııılclarını söndürmigen 

•emlekettir 

Bolşevikler, bu çemberden kurtu- ola n d ö B rino n'a bildirilmi~r. dolafırken kafasındaki programdan 
lamıyacaklardır Alman ültimatom u V ichy" d e salı 

Snıolensk mulaarebeıi gü,nü t evdi edilmiştir. Alman ba,ka blrfey dUfUnmOyordu 
bitmek üzere ültimatomunun matalip serisi, 

HERLlN, 3 (A.A.) bunlardan herhangi birin in red- Ahmet .Rıza Bey de herkes r:ıb11 bir İngıTu (ce.-ıtL.ııu:n) i gibl - ılk Diğer bölgeleı·de mevzii çarpışma
lar olmuetur. LONDRA, 3 (A.A.) Askeri bJr membadan D.N.B. n- d d") · A' etten, !kemikten, 'kandnn ve deriden 1 gorünü. nazarı dikkati cclbcdtn 

J·ansına blldı"r1·1-ı·tlr.· e ı mesınin ımanya ile Vichy 

ltalyan tebllAI 

Sovyet deniz \"C hava kuvvetleri, 
Baltık denizinde Alman n pur :kafi
lelerine muvaffakıyetle hficum et -
mi§lenlir. Harp gcmilerlrııiz ve tay
yarclerimiz, 5 muhnöln himayesln
dc seyreden 8 Alman yük gemisine 
hücuma geçmlşlcrdir. Alınan ilk ra-
poılaı-a göre, Bir muhrlple bir şilep 
'batırılmış ve 2 muhı·iple Lir 1ınkliye 
gemisi de has:ıra uğratılmı~tır. 

fl[işman kcndisıne verilmiş o1ıııı 
Malta ,·azıfeyi ifa ede"Tliyı•t ek !?eriye dlin

nwk nıeclıuriyetinde kalmıştır. 

ROMA, 3 (A.A.) 
italyan ordulan umumi karargi

yımn 426 n umnrıılı tebliği : 

İtalyan hava t"şekkülleri, 
deniz üssünü 1Lombal'dıman 
lcrdlr. 

elmiş • Biz hiçbir zayinta ugramadık. 

Şimali AfTlknda Tobrult ccphe>sin. 
de topçu faaliyeti gôrülmü~tür. Ha· 
vn tcşekküllerlmiz, Marsa l\t:ıtruh 
şlıncndıfer .istas,onuna yangın çıka
rım bombalar atmışlardır. 

Bu bomb:ılann tcsirllc )""er Yf!r yan 
gınlar çıkın ştır. 

Şarki Afrikada Oulcbcfit garnizo
nunun kıtaab, yuksck ruh taşımnktn 
ve :fevkalade mükcnımcl bir gay1·et· 
le çnlışmnkta olduklarını yeniden 
isbat etmişlerdir. Bilhassa İtJılyan 
as:kerlerlnden mü ı ek kep olan kuv -
vetli bir kıtn, yarbay Gondlanın ku
mandaı=n altında cii rntkiirnne bir ta
arruz hareketi yapııı-alc derin b ri su
rette düşman hatlarına girmiye mu
vaffak olmuş ve diltmana ağır za
yiat vcrdlrmioür . 

Giiniin qttzısı ........................ 
Harbe hazırlanmak 

böyle olur 1 

Kıtn:ıtımı:z:Uı "şb1ıligi )'Jıpnn hava 
kuvvetlerimiz, duşrruının zırhlı kuv
rctlerine, JPiY de \"e topçu :kıtalıın
na müteaddit daı beler indirmiştir. 

Tayyarelcrlrm 1 f,'11 tosta 41 Al
man bl)yaı-csl tahrip etmiştir. Biz, 
;ralnız 19 tayyare kaybettik. 

253 üncü p iyade ifnkası da 
imha edildi 
LONDRA, 3 ( A.A.) 

253 fincü Alman pıyade tümeninin 
büyük bir kısmının uğrndığı hezimet 
hakkında dün a'kşam Moı!kovadan 
ma!Umat alınmıştır. 

Bundan evvel de 137 nci Alman 
piyade tümeninin Smoleıısk bölge -
sinde uğradığı hezimet hnkkında ha
beI"lcr gelmişti. Azımli Sovyct mu. 
kabil hücumları Almanların ':\1osko-
vıı istJkametincle ynptıklan ileri ha
reketini durdumıu~tur. 

Harbin başında Almanlıır tnrafın 
dan ynpılıın tahminlere nazaran Al
man kıtalnnnın dün mUU\fferen 
Mo.:kovaya girmcle.rl icap ıediyordu. 
Sovyetlerin hangi mıntııknda 253 

(.11---ı...-~ '"91R) üncü Alman tümenini hezimete uğ • 
...- nttıklan tasrih edilmcnuıkt.cdh·. 

miz veçhile, AmerikaWar her Fakat Tas ajan!lının eepbeden ver· 
yaptıklan itte mutlak ifrata var- diğı bir telgraf haberinde bildirildi
mak itiyadmdadırlar. b>'İne füc cS. V.> şehri civarında 

Şimdi, Amerikanın, miktan .etddetli bir muharebe cereyan cdi -

belki 60 milyonu geçen bütün ka- yo:ı~anlar, dört gfin, dört gtteden
dınlannı münfail e tmek bahasına beri Yokovlcfiıı altında Sovyet mu· 
İpekli çorap giymekten hak.ika- kavcmctlni kırmak makaadile lıilyük 
len menettilerse o hr:ılde Ameri- ihtiratlar U>plıımışlardı. .Muhnrebc 
kanın ne yapıp yapıp harbe gire- meydanı Alman ölülerlle dolu idi. 
ceğine artık inanmak lazımdır. Şimdiye kndar bunlnrdnn 2250 si 

M. Rooscveltin ve onun emri sa~·ılmıştır. Kilniyetli esir almmış 
altında bulunan hükumetin böyle ve bir çok harp mıılzemesJ iğtinam 
kati bir fikri olmasaydı~ herhıılde edilmiştir. 
kadın çorabına el uzatmak g ibi Eugün muharebenin 6 ncı haftası 

bitmiştir. Almanlar son 7 gün için
teferruatla pmdiden uğratmıya de Ladogn götünden Karadenize kıı-
lüzum görmezlerdi. Onun için dnr cqıbe boyuncn c a Jı bir ile1·i 
bizce, çorap meselesi, harbe doi- hareketi yapb'klannı iddia edeme -
ru atılmı~ en kuvvetli adımlardan m1şlerdir. Dlln •leyin nqredilen 
birid ir. Bir ipek li çoraptan bu ka- Sovyct tebliğinde, bil· mahal mOstcs
dar büyük m i.na çıkantmaımı :na olm:ik üzere ismi gecen ycrleı·in 
belki mübalağalı addedenler bu- hepsi geçen l'Umartcsi günkü tebliğ. 

lunur. Fakat dediğimiz gibi, ge· clc~o;~~~c~l~·:ı:~C:~~~n ayrıldı 
çen Cihan Harbine Amerikalıla· .MOSKO\TA, :ı (A.A.) 
nn müdahale prtlannı ve •ekli- Hopkins l\fo,,kovadan ayl"llınış ve 
lerini unutmamq olanlar veyahut Hnıieiye 'Komiser Muavini Lozovskl 
o tekilleri fİmdİ bir iki harp ta· ile Hariciye 'Komiserliği rlicsnsı, or. 
rihi kan,tırarak tekrar gözden du ve donanma erkan ı kendisini u
ıeçirenler, ipekli çorap imal ,,e turlamıılardır. 
İstimal.inin men'i gibi tedbirJerin Moskova Belçika, Yunan ve 
de alınnnya baflanmasmm tam Norveç hükumet1erini tanıyor 
ıniaıile bir harbe siriJ tedbiri oJ- l\fOSKOVA, S (A.A.) 
el ..... bükmeylemekte teredcliit Sov}'et Hariciye Koınher Muavini 

Lozovsld, ,YııbanCJ gn.zetecı1er tarofın 
ebnesler. fuın sorulan bir .suale cevap olarak 

Vakii Amerika, her vakit tek- Yo oslavya ve Çckoalovak)·ıının vıı
rarladığumz •eçhİle, bir hraftan zlyctinden farklı olan Yunan, Bel. 
harbe hzırl11nmalcla berber, diğer çika ve N orveç diplomatik heyetleri
tcaftan ıulhe tavaasut te,ebbös- nin MoskovayJı ılöıımclcrinde mnhzu:
lerinde de bulunsa, belki be~eri- olmauıt,"lnı söylemiştir. 
yetin rahatı ve medeniyetin .eli· ~ncnı.I De Gaulle larafından 
rneti .......... fa7dab olurd.. Yo~kO'lraya ~önderllecek bir DlÜmes
N itekim 1904 • l 905 Rua _ Ja- sll!n tJınınmnsı inıkiinlan lıakkında 

Sonılan bir aoale Lozo\•ski .ilı•miştir 
pon haminde de iki tarafın m:-.____ _ ki: 
......- ve sulh akdetmeleri, yine 'Vaziyet başkadır. Hür FTan~ı: hn-
Roose.elt namını tapyan bir A- reketinin şef! bir hükumet reısı ol
IBerika Ciimhurreisinin tavassutu madığı için \'llZiyeti tctkık etmek ıs.. 
ve himmeti aayesinde vukubul- %undır. 
muttu. Bu defa da, harbe girme- Alman zayiatı 1,5 milyon 
den evvel o ta rzda b ir teşebbüs MO SKOVA 3 (A.A.) 
Yeya hiç olm azsa bir yoklama S ovyet istihbarat dairesi re;s 
yapılsa belki tesiri görüleb ilird:. munvini M. Lozovlti gnzctccilerf'> 
Fakat böyle b üyük, hat m etli ve beyanatta bulunarak Alman za
satvetli de'\·letJerin siyasetlerin e yiatının şimdiye kadar bir buçuk 
akıl erdirmek her kula nasip o1- milyon kişiyi geçmiş bulunduğu
nııyacllğından, Amerikanın fimdi nu ve Alman ordusundan f iıar 
gördüğümüz tarzda hareketinde, 1 e denlerin her gün artmakta old u
belki bizim anlıyamadığımız fay. I ğunu söylemiş "Ye şunları ilave 
dalar. m.evcuttur. Bu.n~ .ise, her etmiştir: 
hangi bır sıra m~uua aazari A lma nlar fimdi uzun sürect'k 
mütalealan değıl, ancak hadisat bir düşünmek mecburiyetinde bu-
isbat edecektir. Junuyorla r 

TASVİRİ EFKAR ======·======== .............................................. _ Almanlar lrandan ,. 
Müessif bir ölüm aynllyorlar 

(1 inci •ahi/ .clBll devaın) 
SoYyetler de Almanlarm 
çık.arılmaaaaı utediler 

TAHRAN, 3 (A.A.) 
D.N.D. : - İtimat edilen bir ıuem 

badnn bildirildiğine göre Tahranda
ki Sovyet "Elçist de İranda bulundu-

Antalya Nafıa :Muamelat Şefi 
Nevzad Yeşimin, fskendenın güm 
rük muhafaza memurlarından E
sad Yeşimin, muharrir arkndaşı
nuz Ragıb Şevkinin ve Osmartlı 
Bankası mubasebe memurların
dan Sakib Yeşimin bahaları, eski 
posta ve telgraf müfettiJlerinden 

ŞEVKi YEŞiM 

1 ğu iıldil\ edilen çok miktarda Al -
man hııklcında, İran Raricıye Neza
reti nezdinde teşebbüste bulunarııl< 
bn Almanlann hudut harici edilme
leri için 1 ng.ilizlcr tarafından yapı
lan talebe işt.irak ettiğini bildirmiş-
tr. 

Dall1 Telegrapb cazctcsi bu
giin Arthur llcrtonun Tür.kiye 
hakkında bir ıröportajını neıret

miştlr. 
Gıızeteci, Tiirldy yi Ortnşark

tn, geceleri ~şıklarını sö dürmi
yen yeg-:lne memleket ve etrafını 
saran knt'anlığın ortasındn bir 
kıvılcım olarnk tarif etmektedir. 

Tu rkll'rin hiıleti ruhlyeslnden 
bahseılen muharrir, Türklerin, 
şeref ve namusta kabili telif ol
mak şartı1e harbe ı;rmcmck için 
imkan dahilinde bulunan her ve
yi yapmıya hazır olcluklamu söy 
!emektedir. 

~ d k b mürekkep bir insan olduğu 'hnldc, rüz fülı ıahsiyetlerden ve zanuım-
Şa~kta C-etirilen son haftanın bir arasın a i münase au işbirliği az zaman zarfmdn, (efsaneVı) bir nm da oldukça münevverlerfodeool. 

evvelki haftnya naz.aran :farkı, mu- yapan iki devlet münasebetinden fah yet olu~erdl. F akat her şryden Tavn, kıyafeti, ölçülü h.'çlli jestleri 
harcbe meydanlannın daha ziyııde ziyade galip ile mağlup arasında- m"'cl şu hakikati kabu1 Hmck la- ve bılha n Fransıu:n ''e İngilizce 
farka doğru gcnl~cmiş olmasıJır. ki münasebetlere benzeteeeği teh umdır ki bu %at, keııdisiı c yapın~ bılmcsl dolayıaile Sultan Aziz Qt'Vrl 

(;cphenln cenup kısmında AlmanA didini de ihtiva etmekte idi. oldugu tohrcU, rl~akiidık ve dıılk . clcabıio hoşuna gltmış ••• Sadrazam 
lar ve müttefikler havaların da mü- MarepJ Pet ain De Gaw n:kluk ile kn~nnıadı. Kendisine Mahmut Nc<lım Paşa laıafıııdun, 
salt olmasından irtifnde edere'!< !Ki- taraftarlariJe komünizm )apmıı oldui::"'IJ muvaffakıyet t.-ıhtı- (Harlcıye Tc~rlfat Daıresil ne roe-
yef civnı·ında cereyan eden kat'i mu- aleyhinde un çıkmak lç'in, hiç kimsenin omuz· mur cıhlmişti. 
hare'beJerdcn sonra ricat etmekte O· '" · lnrına da .basıruı.dı. Şöhret ·e ~nu- Ali B""i, (lıllthat Paşa) da v-
lan. dü"manı takı"p etmicfonlir. niARSIL y A 3 (A.A.) ff kı "- h k k ı ~ .. 

" w Of" B b h l\ır 1 va a ye ..... §a ı :ısına, ço zor uk- mi .. ti. Ve lıilha a onun delıilt't iki haftadanbeı·I Lütün c.iclclctlle ı: u sa a ·ıarsi yndn Cnn- 1 k'·-tJ 1 d ., ve 
v b" :ır ve me a '"" eı e :tırman 1· Adı· tavsiycsilc saray erkanile mı u 

devam eden Smolens'k mubnrcbc,,ı ne ıere sinemasının bü} ük slo· nı, hem kendi milletine ve hem de bet tms ~tıniştl. e-
nihayet bulmnk üzercdır. So~et nunda istihbarat umumi kiıtibi nı -d n ;yet alemine tnnıttı. Osmaııh AU B k . bi 

1 kuvvetleri, muhasara .altında ıbuJu - Paul Marion·un vermi~ olduğu tarıhlnın altı a ırlık an:ınevı idare- ~Y ~ gırgınüf---~ zat ~-du •u 
nan orduları kur tarmak üzere yap. konferansın mevzuu şu idi: sini nllu t c:lcn bir rcjimın (inin- ılçeı~, do evl n (cnD n d""Mu hıaıı,, pt-
t.ıklnrı n t · ı bb 1 d r n en o an nına a mut a-e ıccs z teşe us erme evnm cMareşnl Petain, De Gaulle lupçı) lan nıa mdn, - pek haklı ola· J tmakf.a d k edi 

0 Artbur Jılerton yazısını şu su- dmişlcrdir. Bu muazznın nıuhaI"ebe taraftarlnn ile komünizm aleyhin- rak _ en şerefli mevkii nldı . ys ~a a gecı m · • 
retle bitinnekterur: esıııısında ihata edllcn Sovyct teşck- d Hc-.r bu ük bret ı:ınhib! ibi nun. ' 0 tıı.~ ı le de, (Şl'hznd~ Abdı.ıl. 

Türkiyenin ingılterc hakkında 
bes1cdii;ri iUmndın ~yıfladığına 
delfilet eder biç onarc gosterllc-
mez. 

Kanaaüme göre zamanı gdın
co Türkiye İngiltcreyc karşı ta
ahhüdntına sadık kaldığını gös
tcı·ecek ve topraklaı·ına veya mil
li istikli\llne yııpılac:n'k herlıungi 
bir tecavüz teşebbüsüne karşı 
mukavemet. edecektir~ 

küllerinin büyük kı mı imb:ı edil • c) konferansta depaı tmanın > şo . g " hnm1d E d ) ile tanışmalı: fırsntı-
b J d • k~ •1 ··ık· onun da doctları ve duşmanları d ld ttl 

1 
miytir. Alman ı.,wıaıının Moskova- e e ıye eı: anı 1 e mu 1 ve at>· ''ardı. . Do tlaıı, onun fazilctlnın i 111 8 e <' c ' . 
ı:ıııı garbında ilerlemesine milni ol - keri birçok memurlan hazır bu- ııo)lıye soyll)c bitiremediler. Duş-ı D:ımad Mahmut Paşa. ln~ıliz \.ll 
ma'k hususunda Sovyet kumandanlı- lunmuşlardır. Kesif bir h lk kut. mantarı da, onun ufilıretml arsebıl- Bl!ldm <> kadar boşlandı kı , nı tık 
ğının sal'fettiği muannldanc gayret. lesi salonun har.icmde top1anmış nı k ıçln, gh:U ve aşlkür hücuml:ır- rn madlyen onu ~;nnında taşımı a 
lcr, nctleesi Mo kova )'Olunun açıl- ıdi. Buraya birçok hoparlörler dan çckinmcdıler. l'akat, bir yalçın bnşladı. nılhıı • ısık sık a,,.a gıdı -
masını 1ntnç edecek olan ibu buyük konulmuştu. kaya gıbi metin olan bu mühim ş~ h· yorlar.. uzun günleri ve &ı--ccleıı 
meydan muharebesinin \'ukuuna se- Marion, ezcümle şöyle demiş- İy{'.il - kendince tutturmuş oldutu beraber geçırlyor1nrdı. . 
beblyct vermiŞ'leıdir. Bo yol, yakın- lir: ~o1dıın _ musbct veya menfi bir isti- SultJın Aziz devrinde, lrnn hu-
rln Alınan kıtalanna nçılac:ııga ben- kamete çevıremcdller. Ne dostlnldn, 4-ümrlnr.ı (Nnare.dJln Şah) iP.l\gdncla 
z.ı·"or. Mare,.al Petain, cihana müs- 1 l ti J ,, Ali B p -' b 

, T ve ne de düşmanlıkla, onun mağrur C"e m ş · nguız ey, auı i 
Cephenin şimal kısmında Pcipous levli olan ıkasırga içinde Fransa- bıışıııı, lıir parmak blle cb'emediler. tara!ınd11n Bağ-dada gondC'rıldi. 

gölünün garbında toplanmış bulu - y ı yerinde tutmaktan ve koru- Ahnlet Rıza Bey kendi ini ikbal (Şah} <ırada lıolunduğu müd l t 

B•• ••k J nan Sovyet teşekkülleri de sanlmış mktan ibaret olan vazifesinde bir şabıkaaınR çıkanın 
1

0 tüyllk §Öhrcti urfında Ali Bey, kendl!!lrı() (;\ot h-
UYU apon ve imha edilmlştlr. Buradaki Sovyet çok müşkülat arasında iki mühim nasıl ynpabllmiştf? .. ihtimalki l.t!Il- mandar) lılc vaillesıni ifa etti. 
kUVVetlerl kuvvetlerinin 'bakiyeleri -şimal isti - ıiyasi maniaya tesadüf ctmi ir: disi de bunun !arkında değildi •.. O, Sultan Hamidin saltannt mak mı-

kametinde sahile doğru çekilmekte- De Gaulle taraftrlrının harekatı )ek rlizgarla 6&\TUlan mağnır n:ı gelme ı~. All Beye de ıikbal ka-
hareket halinde dlr. ve komiinizm. Bazı kimseler Ma- bir ıır laıı gibl (Paris) sokakların· pıları açıldı. Bir aralık, Şchremin-

(1 incf aahifedcn dccam) Lcningrnd bölgesinde haıekit, rcsa. lin D e G aulle a le.vh tan ol- chı ken kafasının lçind i prog- llği t!tti. Sonr.ı, ŞOray'l Devlet {ız.a-
0 000 k ıh 1 1 hınln Sovyet kuvveUerinin şiddetli müıla- ->- iba •·- "''Abi d"" ü • z. t " D d ı b 4 . as er rnç ett k eri ta . masının sebebi kap italizm :t.ihni- ramwın ...,. •"'!ıo r eey ~unın - .ı.._ma geç ı. aaul • n mut ve 

- -1 ·1 J l Hi ı· · · ı · ı fansma ı·nL'llıen pliin mucibınce ce- y,or., n .. ]ı ına, n<>rasızlıg""'.."lna, sefalc- ılithat Pa lıırın ielfkct ...n-1a e 
L-ul en apon ar ne ıcını1• ışgn :ı;e yetine komünizm aleyh la rlı.g· ının ·~ ,,.. ti"""~ 
Sıyam üzerine de tazyik yapmıya reyan etmektedir. Une ı-a,ı."'mcn dik başh çelik bir bey- ka<:ar İngiliz .Ali Bey d.. il:ı:ıya nı 
başladıktan sonn şimdi de yuım a- Harekat kati safhasına amili de muh afazakar zihniyetme kel mctanctj gösteriyor.. kendisini sarayların yııldwı tavnnlan nltında 
dadaki imparatorluk kuvvetlerini tn:. yakl-.ıyor sah ip olması olduğunu söylemek parmalda gtisterenlerin; safa ve saad tle geçirdi. Fakat y 1-
kip için Makzyııyı tehdide yeltendik- V JCH Y 3 (A.A.) belühatinde bulunmuşlar veya - İşte.. istikbalin büyük adamı... dız muhnkemcsinin kıırarilc 1 h-
leri gibi P ortekiz hükümeilne de fa_ O fi : eüiniyetle böyle bir iddiayı ileri Diye söylendiklerini bile işitmi- JllUt ve 'Mlthat Pn~lann (idıın } 
lan Japon adnsilc Fmptn adalan ve Alm an h ududund an öğrenıldi- sürmüşlerdir. Hakikat halde -ki yor çeyabut i~tmck iııtemiyordo. eezaııına mahki\m olduğu dı\ldk:ı !un 
or::ıdan da J>ortckize alt kısının mcr- ğine göre, '"'rk cephesindt:ki h:ı- benim söylemek istediğim de bu- Levend rndamlle, muntıızam ta- itibaren, taliin cilvesi <l~i.!jti • .Mah-
kczı. olan Tı"n1or nılası ıasııı·'a bı"ı· r- k d 1\.1 rnnmıa snkalne ve bilhassa mücsslrı ki'ım Pa~nl0rın adamlaıını ·~ tar-"-

• :ı u rekat kati safhıısınn '.·akla,sma · ur.. ıv nreşalin De Guulle'iin " ... " ·" .u 
hava nakliyat servisi ihdasını tekli- .. d. T .1 V . a1eyht. ı oıması siyasi bı"r zı"hnivc- bakı larile (Parls) bulvarlaı·ında tarlanıu istanbuldnn uzakla tır n 
!e lıaşlnmışlartlır. Ru teklif kabul uzere ır. imoçenko 1 e oro ı- - lt.ıdın \"e erkl'k - bir halli kiruse - Sultan Hamit., - Şebuıclclik zaına
cdildiği takdirde Japonların nynl za- lof orduları arasında bir gedı!< 1.in , komünizme düşman o1ınn~ nin nllika mı celbeden- ve :fııknt ınındanberi keııd ıne guzdd"k roeıı. 
manda Felemenk llındistnnına nit açmak suretile Alman orduları da içtimai bir zihniyetin tecelli- hayat n ı blr Bcnedikteıı rahibi gibi AlJ Be~c. bfr ınP.muriy<'t lcnt <' t". 
olan Timor adasının iklncı lln. mmı Voroşilof ordusu ile Moskova yatındandır. hakiki hır perhız e !crag:ıU ıgc- (t kim Mtıh:ıcirin Komisyonu ;,. 1 
ve Avostralyayı tehdit ecl bilmeleri arasında irtibatı kesmt'k is~mek-. B e r ••. n çlrcn ~Ah?1et ı:ıza B_ey), kimdi?.. Ui)'ll ti) ne {Jfonya) ya gond -eli 
imkan~ vc.reccktir. . tedir. Voroşilofun kumandds111- I O, ~oh ıyctıne mumtazıyet ve 1 • Ali Bey Rumclidcn ve K fk · 

Bugun :r.~anç~koda mübım. Japon dak; Rus ordulan ıaşe ve malze- bombalandı nniy<".: verel n .lıu;ustyctleri, kimden dan gcl'n muhııclrleri, K nya o :ı.-
kuvvetlcı·inın hır tarnft.nn Korcden me ihtiya 1 • t tz Volgoda tcvarus ey c.mıştı ..• . 11ına yıorleştirecektl. 

d· ~ t fta J d · · d ç annı ~ a n (1 ı"ncı· salı.i'f-~- d• n ) Ahmet Rıza Be"' ·, pek karışık lbır ve .ger ara n apon cnızııı en d · 1 t "k"I t · t k """"'• " "" J 

hareket etmekte oldukları haberi ve- ı emıry~ u ~rı ı e emın e me den uçan bazı düşman t nyyaI"cleri devırdc yaşamamış ve hayatı da Halbuki.. o (Komisyon) te l klt l 
rilmektedir. Gelen malumata gorc, za~.retındedır. ~ ~ Bcrlinc kadar ilerliyerck Bc>rlin el- meçbul kalmamış olduğu için, bu etm di. lfonyaya da 'bır tek muha-
Çinln muhtelif mıntnkıtlnnndakı Ja- ~ımalde ~ısk ~ ha.rekat . m.un- ~-.ırında hemen hemen munhas.ırnn su 11 re vap bulmak güç değildir. cir clindeı llmcdi... Sultan Ha lrlln 
pon kovvetleri buralnrdan çekilmiş I ıtnzaman plun dıııre8ınde ınkışaf ı;\'ll r üzcı ınc ıız nııktardn bomba nt- Ne koclar, gariptir .. hayatını, Os- bu mah"nınc mnnevrıı He fı;t bul
ve Mançuko}a nıık1cdilmlşUr. Bütün etmekte , .e alınan neiieler Al- mışlardıı. Halk arasıııdıı bir miktnr manlı sarayının zulüm ve istibdadı- dan ozak'lnşan Ali Bey, bir m d 1 t 
bu m:ılumat, Mıınçukod ki Japon manlarca mem n uniyete ,ayan sa- olü ve :'ı'aralı vardır. nı de'1rmlyc hasretmiş olan Ahmet melill naznrlorını İstanbul )'ODa!'ma 
kuvvetlerinin hilen tııkvlyc c<lllmi~ yılmak tadır. Ş imdi~c kadar alınan halıerle!rtı Rıu Beyin pederi, tam mannsile lbir çevlrer.ck, b"rdenbiro kapanan ik1':ıl 
olduğunu göstermektedir. llu ınınta- Leningrad istikametindek i hn- core miıtl'cuvlz 1ngiliz tayyarelerin. (Saray adamı) irli.. ve kendiz.ine kapılarının tl'krar açıln asını ~kl"
kadaki Japon U>lıclicli ga) et aşikar· rekat genişlemekt d ir Rusyanır dnn üçü duşurülmilftür. Bunl rdıın ( İıı,gjllz Ali Bey) derlerdi. di. • aknt, heyhnt.. hüt!in bu ınU-
dır. Vilndivostok etrafındaki Rus 1c.· · kezind h Ik· k ki d ı lblri BcıUnin hemen civarına dOş • Bıılbukl bu :zatın damarlarında znrlar, boş:ı g.ittl... Elr s:amnnlnr, 
toprakları tehlikcdeJir. e:'. 1 m er . e a so a ar a muştür. bir damla ibile fogili% kanı )'Oktu. ııaraylann en lhill!>ü!ü olan Al, Be-

s, t hlik d y uksek bar.katlar vapmakt dır. 1 ·ı · t · h ryam e ı e c 
1 1 

• - ngı ız Hava Nezaretinin tebl.i,ii Ona ancak ,ki sebepten do1ay: < n- f'.ın ayab, Kor.ya ovıı."1nın k:ı t"'t'fli 
LONDRA 3 ( A.A) Alman ta~ yare_ erı dunnahıi!tn I.ONDRA, 3 (A.A.) giln) unvnnı verllmi# :R!rinci re- uiııldan arasında, mc;hul bir yıldıll 

R . ' Si d k' 1 diismnnın ask~r ı mevzilerinin , e ifıı\"a cza~tinın teb!'ıo.:: _ IBom. bcp, zevcesinin sarışm bir cenclll gibi ısönüp gitU. 
eutcr a1an11nın ngapur a ı · l b b d "6' k · 

h A h b " . Selb \V lk kıta arının om ar ımanına de- bnrdıman tayyarclcrımiz dün gece Jıadını olmasıydı. Osmanlı !il ·esın- Fakat ulbın H ni _ i 
~sus ı mu a. ın , y il ·er vam e tmektedir. Bcrr d k. 'hedefl de -tiin bıtistfyan kadınlnrının aı t daı en 

Sıyamda Yazıyetın son den~ce 1 d "k· b .. •. ın c ı ere lıticum ctmlş1er- bile ~a gezcf'ığ.i blr devird .. , ~Qrgün c~ği herkese :yap~ ı:?lb! • 
h . d ded "I k k ld w Ukrayıuı a ı ı uy uk hıır~ke- dir. Du hücum, mezkür vehre karp İngiliz Alı .Beye de madd ık t 

va ım a ı m e o ug un u • _ · • k" f §İmdi~ kadar ""Rpılıın hücumların Avn:ıJla layafctile gezen Ali Beyin . 1 ı; 111 1 

b·ıd· k d " B k k'd tin mutevnzın m ışa ı görü lmek· /1 __ , _,_ çcktrrmedl 1smnbulda bulunan ıııle-
ı ırme te ır. ang ·o · nn ge- d " en ağırlarından biri olmuştur. rl$1D zevcesi. .....eıı 1;e ın=ıı A· . · 1 • 

len haberle rin ifade etmekt" o l- te 1ır. K" f" b d I) . Tayyarclcıinıiz hedefleri mcrm- ~"llsttııyalı idi. F akat herkes onu 81 efrndmn rl-0.gun maaşlıır ven!ı. 
duğu manayı gizlemi.Ye lüzum - Btye m h~eınu. un a nı~ acn ıı_yrılrlıklıı.rı 2'nman bh çok )lln- (İngiliz) .z:ınncdiyordu ve lbu se- Oğlu (Ahmet ıza Bey) f de (!\!ek-
- -ı kt d " H d d - 1 esi.en ve us: ne ı r en arasındakı !tıılıır hi!a du\·am edı.)'(lrda. beple de Ahmet Rıza iB!ll'in IPCde.rl- tebl SulUıni) ye kayde!ıtlrdi. 

goru meme e ır. u u a. yıgı - taarruz hareketi, (,.-"'"! Al. B ) d flh. d (.'D~ ) 
mı olan Japon !kuvvetle n 0 ka-

2 
Od D . ı Hnmburg ve Klel liınanlarınn da ne l~· z ı ey f'ru •yID" u. aına var 

d · . 1_A h k 1_ - esaya ve nıepcr de - hu_-cum edil~ı..lr. Bu_ralarda da bü-i İk_inci ,sc~ 'is•!, 1kıyafet ~18:ıiY- = = 
aT az.una.anıne a re et etıne11.- .. 'h .1 • . k ha , ... ,b d \ ak - tın =d - dM rde 1 

t d . l ki l .1 •1 A _ ...:L tasına mute\'ecc ı ' erı h areketı. :) u sar.ara &eıx ı)et verilı.n1ştir. ı... ·ıa 0 zn ya..,.. ıgı '1 o K K A T J ' 
e ır er ngı tere 1 e mcı ...,a M 1 B dien"' · hlı k Kurfik bir hava :fılosu da Cherburg- Tiiı'k1er, carp kıyafetini kabul -et.. • • 

S . · 'kt Aı· . 1. arc!la u ı nm zır uv- , 
ıyamın ıstı a ını garan ı etme- ) I · k b"I t b b daki doklar malınllesine hücum cl- miş1erdl. Fakat m;un salto, rcdingo~ 

d "kl . t kd" d . . 'h • b I ve t e r e mu ıı ı annuz te"e ii- 4 --"i ı e n a ı r e ı sın nı ııye u - 1 '" nıi tir. ıst:ı.nbulin, bol ftantalon g·~·er.l"nı. [ ilk 1 
"k . k' . • sü mU\·a ffak o amamıştır. Bu z ı r h - ,. m 1 ım V8 sat&ml ması gecı ınıyece tır. 1 b" likl A lma 1 k i Bu harekattan 4 tayyaremlz dön-' BDhııs takım kosUim g-i~·mek ôdet 

S . h k •. 1 . ı ır er n arın açt ı a rı l ti d -..... dl 1 l b"' l b" rla ıyamın are et us erıne ına- d·- d "" iisl~rd· B t mem s r. <>gıı ••• Ş !', oy e ır zamr.ıı E 1lik 1 k . k .. 
ı .k 1 J 1 ·· ı. ge ıge uşın ' c ır. u mm a- ilk defa olarak Ali 1ley. l:tcivert 1n-

1 
~- dl a m;mfaaa :ı:el ~~a J.&Giitı:,:ea-

ı o an apon ar, goz açıp ı"-apa- k d k . M '-u. l . h .. 8 Mı-ff t M c1· • c>r r.ıı::ıl me ten 1,..,, • 

k ... ı·ı k l a a ı acar ji; 'vet erı er gun • 8 e 'SJ gillz kumaşından Londra moda"ı mlii'· n- t t-.... ~- 'healn> 
yıncaya adar Çın ı ere a mış k k" k ydeul ki d" R k t h 1 . Ad t 1. . n l c ı ... e nıu.naeaa e ·~· sarın -

A h t• h t 1 B tera ı a J eme e ı r. us b ug;in ar 1 0" um ı::: ymeyı ll e C< ınmış... u ,_ . 1 ·-·-· blldi...ı-' 
yegl ane aya 1 

•
1 

a ko anb·ı oukrlma kuvvetleri burada da ricate mcc- -w T' tyOr da kt'ndisiııe (İngiliz Ali Bey) de- "101128 sa}gı arUIU4la ımz. 
Y? unu tamamı e ese 1 ece er- bur kalmışlardı r. (1 ;nci sal if r:ck.n dcı·am) nllnıc ·ne "kinci sebp teşkil etmiştL GalaUı Bank:ılar caddesi Boz.kurt 
dır. Ruslar, hayat men1at muha- . .................. ..................... ........ ouslar ve gaz tecller \•nrdı. Ali Bey kibar, zarlf, _ hak"l.ntcn Jrncral han ık ucl kat numara 15. 
rebesine at ılmış olduklarından bu Amerikanın Fransaya Faik Öztrnk, hareket.inden l:vvc.l, 
hususta Çinlilere O kadar fazla notası gazetecilerin sorduğu mubtelı.f !IU. 

yardımda bulunamıyacaklnrdır. nllere cC\abcn şu izahatta bulunmaş. 
Çinliler mhafilinde lnuilizlerle (1 ind sahifeden devam) tur: 

Amerikalıl:.u şöyle miişkül bir su- Welles, lıeyııruıtında ezcümle şöyle - Askeı ailcleıine yardım kanun 
a l kar~ısında bulunmaktadırlar: demiştir: layihası :Uecllsin 'bu açılışmdn kanu-

• Vlchy Fransız hiıkümeti, .Amerika nıyP.t ke bcdt'.'C<'k ve ,pek )'tıkında mc-
Acaba soğuk kanlıılıklnnnı mu- hlikuınctinc teminat \•ererek, Frnn· Tiyct mcvkilne girecektir. 
hafaza ederek Japonların bu ha- sanın mfitarcke Şartlarının tahmil ı Alınan bir karara göre ka) maknm 
yati yolu kesmelerine mi.iııaade ebnif olduğu hidler haricinde Mih- l,k kursları açıbıcaktır. Bu kurslara 
edecekler midir? \·er devlctlerile işbirliği yapmıyaca- laakal iki buçult ene mai~ t memur. 

Japon bahriye datiyatlan i:'lnı mükerrcı-en l.ılldirmiş ve .toprak- luğu olan uvat glreblleocktfr. İki 
hizmete g iriyorlar hırını üçfincü bir devletın tcca,'uzü- bııçuk sene mntyet meınıırlugu yap. 

TOKYO 3 (A.A ) ne karşı müdafaa edeceğine dair suz bktıın sonra lcay.nakamlık kursları-
vcrmiştir. na girip tc mu\-affak olanlar kay • 

O fi: 
Japon Bahriye Nezareti bugün 

me riyet mevkiine giren brr impa
ratorluk iradesini neşretmiştir. Bu 
radeye göre. yarım maa,la ıhtiyat 
sınıfında b ulunan b irçok bahriye 
zab it, k üçük zabit ve mühendis
le rin hepsi fiili hizm ete alınmış 
bulunacaklardır. f mpnratorun bu 
iradesi cenubi P a.ifilcte olduğu 
kadar Alman - Sovyet ihtilüfın
dan mütevell it d ünya buh ranının 
genişlemesi karsısında izhar edi
len milli arzuya b ir nıukr.bele 
teşkil etmektedir. 

re. b ir İılgiliz deniznltısı Akd eniz
d e 6 pusluk top larla mücehhez 
ve E ugenis D iesavi veya Emanu
ella Fihoerto D uca A ista olduğu 
tahmin edilen bir İtalyan k ruva
zörüne h ücum ederek gemiy i tor
pillemi~rr. 

Bu anlnşınayı meşru göııtermek f - makam olabileccklcrdlr Kurs mÜ:!. 
cm Fııınsız Bindiçlnislnin arazi bü- detl G a)dn. Kursların. ne z.nman a
tünlüğiinc başka devlcUerin teca,·üz çı.lııcağı )'l ıca bildirilecektir. 
cdecegi !hııkkındft bir ıddia ileri SÜ- Haıı·faksın 
rülmüştür. Amerika hükumeti, bu 
tıırsda bir ~zahı kabul edemez. 24 
hazhıında da söylediğim gibi Fran
sız Hindiçlnisi 1çm bqka lıerhangl 
bir devlet tarafından "Whdlde m:ıruz 
bu1ıınmak gibi bir vaziyet mevzuu
bahis tı11e olamaz. iBö~·le bir tehdit 
nncak, gcnışlemek politikası takip C

clcn J apon hükılmeti tarafından gele
bllir Bu mıntakadaki arazi emelleri 
aşikar <ılan bir devlete asked haı e
klit için tisler 'Ye topraklar terket -
mek ve bunu c:mtiştcrıelt müdafaa> 
bahancslle yapma'lt, Amerikanın cm. 
r.iyeti bakımından hayati bir mescle 
do~uran :ınühim bir vo.zlyet te .. kil 
etmiştir. 

nutku, 
(1 inci aa'lıif rdcn devam) 

Lord nutkuna şöy'le devam etmış
tlr: 

Amerikan snnayiintn lbhe yaptıtı 
yardım sayesinde. yalnız kendi btir
rİ$ e.timlzl korumakla kalmt)ncak,. 
.i'ııkat Nazi tecavfizü netice inde hfır
rlyetleıi ellerinden alınan diğer mil
letlerin hiirrlyctlerini de kendilerine 
inde~e muvaffnl< o1acat'1z. 

Lon! Uafüax Amcrlbda uıtih ali 
11rttım1ak için sarfcdilen gayretleri 
takdirle yürletıniş ve şöyle demiştir: 

~ · . ..._ .. .. :· .. ;.,... . . ' ·~ .,ı-:.. . ," 

f ŞL ,. ~hmuta'itlrğı ·~saıattalin~~~~lŞ~o~~_. İlhları 
. ,.. ' .• ...c,. . •• . • . • • ··..-': . 

BehC"r kilosuna 7 kuruş fiyat tahmin edılen 225 ton !kuru ao
can 6 6 1941 ÇaT'8mbn günü • aat ' 1 de kapalı zarf usulile ek· 
iltme ile snt1n alınacaktır. Muhammen bedeli 4 '5 750 liradır. ilk 
teminatı 1181 Ura 25 kuruştur. Sartnamesı her gün komisyonda 

görülebilir. Soğanın 127 tonu ayrı ve 98 toııu ayrı olarak da iha• 
le edilebilir. isteklilerin belli giin de en geç saat 1 O na kadar teklif 
mektup1annı m akbuz karşılığında Fındıklıda Satınalma Komısyo
nuna "Vermeleri. (59 69 ) 

• • • 
28 / 7 / 941 günü yapı1an eksiltmesine talip çakmiyan 6000 ~a· 

vUk 6/6 941 ~aqıamba günü saat 15 te pazarlikla aatm alına• 
ca'ktır. 

Muhammen b edeli 4600 füa olup kati teminatı i20 liradır. is
teklilerin belli gün ve aaatte Fınd ,khda S atmatma Komi•yon• 
ge1mcleri. c6456> w una 

• • • 
18 milimetrelik 

ettiril ecelctir . 
d emiri veri lcrek 60 ton çivi pazarlıkla imal 

Fındıklıda 

Muhammen bedeli 1S000 li ıra olup ~-.. t• t • 
dı Ş · h .. . ji;,. ı emınatı 

r. artnnmesı e.r gun K.om.ısyıonda gör .. l b'J• 
'stddilerin 1 1 /Ağustos ı 94 ı ..,.;; ·· u e 

1 ı:1-5· .ı 
1 k . .:.~nu atı.at ce 

satına ma omısyonuna gelmeleri. ((>S 6S) 

2 250 tira• 

.... 
Keş.if bedeli l 7232 lira 28 lkuruş olan b:r te1siz ve ip.ret .is• 

tasyonu .~i?.nsı kapalı zarf usulü eksiltme ile 21 te 194t P er• 
şcmbe gunu &ant J l .30 da ihale edilecdttir. Şartname Te ke,ıf 
evrakı he.r gün komiııy.onda ıgörül ıebilir. Dk teminatı 1292 lira 42 
kuruştur. 

duçar olduğu hastalıktan şlfayap 
olamıyaralc vefat etmift.!r. Ccna
zoo bugün Cerrabpap hastane
sinden kaldınlıırak öğle namazı 
Fatih canıiinde kılındıktan sonra 
Edırnekapı mezarlığındaki ebedi 
istirahatgihına tevdi edilecektir. 
Merhuma Cenabı Hakkın rahme
tini diler, kederdide allesine tıızi
yetlerimizi sunarız. 

Akdenizde bir 
Jtalyan kruvazörü 

torpillendi 
LONDRA .3 (AA.) 

Ballriye Nezareti tarafından bu 
akf8m netredilen bir tebliie gö· 

• Bundan batıka biri 6000, diğe
n t 600 tonluk CJa iki iqe aemiai 
ba&ınlmıttır. 

Amerika lıtikftmeti, Fransa :ne .Ja
ponya araaındaki anlaşmanın h küm 
lerine dair sarih nıalUınat elde ıe.tm"ı 
bulunmaktadır. Milş~rek 1nOdafaa 
perdesl altında, bu anlaşma, Fransız 
İmparatorlufunnn bir ktmııaı lapon 
1•1• bırakmaktaclır, 

Sürat her ~cydir. Düşma.nın ima
latına }o:eti~bılrnek için uzun bir yol 
katetmclc meclrariyetindc bıılunnyo _ 
ruz. Fakat yardımınızla düşmana 
be.r gfin biraz daha ynkla ıruıktayız. 
Bir sene içinde Amerika harbi dur
durmak için bayati ehemmiyeti haiz 
sililhlnr ve malzeme imal eden mu
azzam bir 1abrika halini almış bulu. 
nu1or, 

lateltlilerin belli gün ve aaat :ten b ir uat .anc:eye le.adar tıeklıf 
mektuplarını kanuni vesikaları v e e11 az an bın Jmslık mşaat yap
mıı olduklarına dair reıımi enak S.rile bitlikte Fındıklıda satı nal. 
m a komisyonuna vermeleri. ( 6566) 
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Salih Necati Eczahanesi Bahcekapıda Vakıf han karsısında sekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Baska yerde şubesi yoktur. 

4 

5 

' 7 

• • . -
l--t--:--;...;..;;.!l=:::l--i--l---tı--1---1 

Soldan snğa t'c yııkcırıda11 a~flğı; 
1 - Çok ve boş şeyler konuş

ınak. 2 -- Ebede kndaı. :ı - Va
himlik - Bir harfin okunuşu. 4 -
Tavır - İzzeti nefis. 5 ·- Bor~ -
Hayi\. 6 - Biı nevi törpü - Vakit 
ct•tveli. 7 - Sonuna (N i gelh·se 
kiı~iık Baltık milletlerinden biri -
Me.}hur bir attistin ilk ismi. 8 -
Ayının yattığı yer - E•ki maruf bir 
tarihçimiz. O - Meşhur lıir Yunan 
adası - Bfr sorıru. 10 - Bit yemiş
Nadir. 
O iinkii bulmacanın halledilmiş 

4ekli 
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 

ı l Y L t K E D -~J~ 
~ YAR A MA Z ~ 
~ t R A K ZEHl" R 
• L AK liTAMI R 8" 
s l M T A N E LE R 1 

6KA Z A·N·Z E BO. 

Küçük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye plAm 
Keşıdelel' 4 şubat, 2 mayı~, ı ıığu" Los, 3 ildncit.eşdn tarihlerinde yııpılır. 

1941 iKRAMİYELERİ 
7 E Z E M E Zil K f N 1 

1adet2000 liralık - 2000.- lir:-118 adet 250 liralık= 200u.- lira 
s D H t L E K A R • a , 1000 ., = 3000.- , 35 , loo ., = 3500.- , 

- - 2 > 750 ., = 1500. > 80 > 50 > = 4000.- > 
9 E s i R E • ı R A D 4 > 500 > = 2000.- ., 300 > 20 > = 6000.- > 

1 N U R R O N • J?_Q_ \.. ,/ 
Topkapı Maltepesinde ki 

Satınalma Komisyonundan: 
A Y T E N 1.- l O adet yazı makinesine 29 ' 7 941 tarihinde talip çık-

lnkıliip edebiyatırıın en güzel v1ı madığından yeniden ihaleye konulmuştur. 
en beğenilmiş cseı·i. 2. - Hususi şaıtnamemiz' T opkapr Maltepsinde Askeri Sa-

Bürhan Cahidin AYTEN Ro- tmalma Komisyonunda görülebilir. 
nıaııı yeni harfleı·le ikinci defa ba- 3. - Bir şahsa ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı şahıslara da 
ııılrlı. Yeni neslin romanı olduğu bu- ihale edilebilir. 
gün u<lını genç kı7.lanınızm taşıması 4. - İhale 7 / 8 '941 perşeın be günü saat 1 O da yapılacaktır. 
ve en çok okuııan rcımanlaı· arasında' Kati teminat takartiir edecek fiyat üzerinden alınacaktı r. «6467» 

~=;~:~~~~~1:·J~~ı~;;E~!~i:~~~ f Cağaloğlu Çif tesaraylar bahçesinde i 
zi y rt ( İ::.tanbul Gayret kütüpha -
ne,;İ). 

CD•IE 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Program sa- 19,15 Mlizık. 
at ayaıı. 19,30 8aat ayarı, 

7,33 Müzik: (Pi) Ajan~ ha. 
7..i5 Ajans h:.- berleri. 

bt!rleri. Hl,15 Müzik. 
8,00 :\fözik (Pi.) 20, 15 Radyo ga-
8.:10/8,45 gviN zetesi. 

SAATt. 20,·15 Müzik. 
+ 21.00 Zil'aat Tak-

12,30 Prugranı a
at ayarı 

vimi n Top 
rak Mahsul-

12,33 Müzik 
12,4[; Ajans 

berlcri. 

!eri Borsası. 
ha. 21,10 'Müzik (SO

LO). 

13,00 Müzik. 21,25 
13,Hi/14,00 Milzik 

* 21,45 

Konuşma: 

(Hoşbeo). 

Müzik (Pi.) 

1;;,00 Program sa- 22,30 Saat ayarı, 

at ayarı. Ajans ha-
18,03 Müılk (Pi.) bcrleri, bor. 
ıs.:rn Serbest 10 sa. 

dakika. 22,45 M fizik (Pi.) 

18,40 Müzik ( Pl.) 22,55/23,00 Yarm-
1 !1,00 Konuşma. ki Program. 

'BORSA~ 
1 • 8 • 941 maamelaf 

ı •••• 
Ne~-' 
C.••n• 
Mairıt 
Yek•laa. 
He:< ı..,ı. 

J St..-U• 
1N Delar 
ıeo in. l'r. 
ı .. p ..... 
100 v .. 
109 ln•t ltr 

f. 20 
U 2. 20 
30. 07 
12. 14 
so 90 

30. 77 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Yliııde S llı:ramlr•ll 9JS 19.05 

u S ,. 1935 Er8'•11lA.& C. 2il.SO 
,. 7 JıYaa•lr•Ul'~• 1 -.-

" " ll 20.'JO • .. ı 20.21) 
• • 4 20 20 
.. • 1 20.20 
., • ' 20.2a 
" .. 1 2020 

Aaadelu Demlryolu t •• 2 -.-

Tütlla Reji Şlıketl : •: 
0.maab Baaka11 1 
T. C. Mer kez Bulı:uı 128~25 

Borsa harici altın fijif Tl 
••tadlJ'• IS Lira 9i> IC .. 
Kah• BetJWrUk ıu • 49 • 
Kilçe a.ltıa rn• 1 • S7 ., 

Aj111toı r Paaarteıl 

1S60 H. 
REC&.B 

10 

GU11 : 216 4 
1557 

R111:111 
Tem•u:ıı 

22 
Hızar JJ 

Eaaal Vuaır 
~. D. S. o, 

Gh•ı \Yanaldl 09 
Öila ot 
~ Ol 
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Kapuı Cumhurig•t Matbaası karşısındadır 

BU AKŞAM 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Halide Pişkin birlikte 
Bir aşık lazım komedi 3 perde 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan : 

1. - 50 ton pirine sabununa 28/ 7 / 941 tar.ihinde talip çıkma. 
dığından yeniden ihaleye konulmuştur. 

2. - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde A11keri 
Satınahna Komisyonunda görülebilir. 

3. - İhale 6 / 8 / 1941 çarşamba günü saat 15 te Komis
yon binasında yapılacaktır. 

4. - İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminatı kat'iyyelerile 
birlikte müracaatları. «6468~ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Kıy-meli 
L. Kt. 

1077 ijQ 

20ô 84 

125 13 

l'ev akçım 
L. Kı·. 

82 00 

Hi 00 

10 00 

Fenerde eski Tahtaınfııare yeni Hı· 
zırçavuş nıapalle:ıinde Ulah kiliııesi 
sokağında e!'ki 16 yeni 16-16/1-16/ 
2-16/3 No. lu dükkanlım müştemil 
hanenin taınamı. 
Çar~ıda Kahvehane sokağmda 3 
No. lu dükkanın tamamı. 
Mahmutpaşa Süı·url mahallesinde 
Sultan odalaı•ı hanı all katla 16 No. 
lu odanın tamamı. 

Yukarıda \·a~ılı emlak l!atılmak üzere (15) gün müddelle açık nt
tınnıya çıkanl~ıştn" İhalesi 15/8/. 941 .Cuma günü saat ( 15) de icta 
edileceğinden istek111erin Çemberlitaşta Istanbnl Vakıfüu· Başmiidürlüğü 
Mahliilat Kalemine müracaatları. (64·12) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

' Çanakkale den iz komutanhğı bir1ik1erinin ihtiyacı olan erzak 
aşağıda gösterildiği gün ve saat1erde ihalelerikapah zarfla yapıla
caktır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatları ile b irlik te ihale gün 
ve ııaatinde Çmakk ale deniz komutanlığı ııatınalma komisyonun· 
da bulunmaları. 

3 - Kapalı zarfla ypaılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kır
mizi balmumu ile mühürlenmiş olmalıdır. İhale saatinden bir sa
at evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. 
Poştada vaki gecikmeler nazarı itib are alınmaz. 

4 - Aşağıda miktan yazı lı koyun, kuzu, ııığlr etleri bir 
ekııiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti d e vermi
ye m ecburdurlar. 

5 - Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkle deniz komu· 
tanlığı satınalma komisyonu ile lstanbul deniz aatınalma komis
yo nunda ve İzmir müstahkem mevki K om. Başkanlığında görü-
lebilir. ( 65 16) 

llk teminah 
____ _.C-.ins_...i ___ L_i_ra __ K_r_. _ı_h_a_le ....... 2,_e_k_li __ ı_h_a_le ...... gün ve aaati 

,J 6000 lilo sığır eti 600 00 Kapalı zarfla 24 18 / 9 4 1 Pazar-
tesi 15 

12000 00 Kapalı zarfla 24/8/94 1 Pazar-

j 1" Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

iŞietme "\ 
ilanları -Gemilerimizdekı 1temi doktorlukları rniinhaldir. Bu 

münhaller için dokt01 alınacaktır. 
Kendilerine veri!ecek azami ücret 1 70 liradır. Tayin va

ziyeti barem kanunuuun çerçevesi dahilinde yapılacaktır. I \ 
Talip olanların bu hususta lazım Qlan vesaiki hamil ola-

rak idaremize zat işleri miıdürlüği.ine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (6585} 

B&f, Di9, Kezle, Grip, Romatizma . 
Nena.lji. Kırıklık t"9 Btttfta Ağr.Jamun o-~~al. Keser 

btımclıl rhd• 1 bı9ıa ~. T.U~urttRl!'lf!)!M !AllNL'tIZ. 
~· YtROE PUUU ICl.JTUL~Rt ISJURt.ı\ f!Tn1~iZ 

----------
ıs TAN BUL, ELEKTRİK, TRAMVAY 

1 - Tahmin edilen bedeli « 12900» lira olan 500 ton kok -o i E f 
kömürünün 6 / 8 / 941 çarşe;ınba günü saat 14 te Kasımpa~ada bu· ı VE T NEL ŞLEtMEL R 
lunan Deniz Levazım Satınalma Komisyonunda pazarlığı yapıla- UMUM MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 
caktır. 

2 - ilk teminatı «96 7,50» lira olup şartnamesi her gün ış 
saati dahilinde mezkur komiysondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 say1lı kanunun istedjği vesaikle birlik
te belli gün ve saatte adı geçen Komisyona müracaatları ilan 
olunur. «6460» 

* • * 
Yıldırım Korunm a Cihazı Alınacak 

2:!/7/:141 taııhine kadar mektup la teklif i~tcmek suretlle ihale edile
ceği ilan edilen 1500 adet fil ve muhtelif cin::. VI! miktal'da istinat Vf' 
geı,:il izolatörü için tekl.lf isteme nıü ddct.: 2~1/8/941 t11rhirw kadar Lenı
dit eı!ilmi§tiı. 

;\luvakkat wıninat 2181) liradır. 

Tekliilerin Lcvazımcl:m tedarik edile.::ek şartnamesindeki tarifata 
uygun olarak 29/ 8/941 günü saat 17 ye kadar Metro hanın 4 üncü ka
tındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilindo verılrnesi l'ica oluma" 

(6445) 

1 

1 
Telefon santralı binası için tam takım onluk « 1 O çift hatlı> ~ 

yıldırım korunma cihazı 5 Ağustos 94 1 salı günü sat 15 de pa- , 
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyona müracttaula teklifte bulunmaları. «65 15 » ı 

1 adet tirimol çakuu 
1 adet düz lifti 

•• • 

1 adet yarım yuvarlak lifti 
1 adet keser 
1 adet 6 ve 7 k.iloloık yağ biley taş1 

15 metre zincir «bakla genişliği 21 boyu 3 7 m / m» 
3 takım pafta takımı klavuzJarı ile birlikte 7 8, 1, 1. l / 8 lik. 

12 adet delik zımbası 8, l O, 12, 1 4, 16. 19 m / m lik. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı sekiz kalem eı,ıya 6 ağustos 

941 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 
İstekl !erin bell.i gün "e saatte Kasımpaşada bulunan Komis

yonda hazır bıılunınaları . «65 1 7> 
••• 

7500 kilo mantar alınacak 
1 - Cankurtaran yelekler inin imalinde kullanılmak iizere 

7500 kilo mantar alınacaktır. 
2 - Bu maksada elverisli olarak mantar verebileceklerin 8 

Ağustos 941 Cuma günü saal 'ı 6 ya kadar birer nümuneleri ile 
birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatla teklifte bu-
lunmaları. ( 65 71) 

ıı * • 
5000 adet çukur büyük bakır tabak 
5000 » düz küçük bakır tabak 
5 000 » bakır su kupası 
1 ·- Yukarıda cins ve miktarı yazıh üç kalem bakır kap 7 / 

Ağustoş 941 Perşembe günü saaat 1 S de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Hrı iiç kalemden hnbiri için 1000 adetten aşağı ol

mamak üzere yapılacak teklıflt·r kabul olunur. 
3 - İ;;teklilerın teklif edecekleri miktar ve f ıyatlara göre 

": 1 i nisbetinde kati temlnııtlarile ve teklif edecekleri kapların 
birer ııümunesilt'! birlıktc belli giin ve saatte Kasımpaşada bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIR AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 261i. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ BANKA MTJAMELELERl. 

Paı·a biriktirenlere 28.800 lfra ik.1.'1U11iye veriyoruz. 

Ziraat: Bankasında kumbaralı ve kumbarnsı:.ı tasarruf hesap
larında "'n az 50 lirası buluna lnra ~ened".l 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşağıdaki plana göre ikran,iyo dıığıtılacaktır: 

4 adet 1,0('" liralık 4,000 lira ıuo adet. 50 füalık 5,f.00 lira 
4 ) 600 , 2,000 , 120 > 40 > 4,800 > 

4 > 250 > 1,000 > lnO > 20 > 3,200 > 
40 > 100 > 4,000 > 

DİKKAT: Resaplarınıhki paralar bir sene içimle 50 liradan 
asııı:ı dü~nıiyerılere ikramiye çıktığı t:ıkdirde % 20 fazlasile verile

cC'ktiı'. Kııı·'alar senede: 4 defa, 1. l!':ylul, 1 Hırincikônun, 1 lılal't 
ve 1 Ila7.iı-a n tarihlerinde çekilecektir. 

komisyonda hazır bulunmaları. (65 72) •mı111••••··~~111!!••••11!1•11!1~!!111lm!•••••mll 
Topkapı Maltepesindeki . . ~ 

İhtiycımız olan 1 3 m~lre tul ünde 5 5 M / M İç kutrundcı spi- 1 
ral hortumun 6 / 8 1941 Ça nıaınba giinü saat 14 de Kasıınpaşada 1 
Deniz Levazım satınalma kom "syonunda pazarlığı yapılacaktn. ı 
İsteklilerin be1li gün ve ııaatte komisyona müracaatları ilan olu -! 
nur. (65 73) 

1 Askerf Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
Bakırköy barut fabrikalarına makinM alınacaktır. 
İstekliler makinist şahadetname ve bonservislerile beraber ba

rut fabrikaları müdürlüğüne müracaat etsinler. c6244» 
.. 4• • 

20.000 m etre ipek kumq alınacak 
Tahmin edilen bedeli <t56600» lira o lan 20.000 metre İpek' 

kumaş Aııkı-ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma 
Komisyonunca 12 18 / 941 salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale ' 
edilecektir. Ş rtnanıe iki lira 8 3 .kuruştur. Kati teminat <8 l 6fü 

liradır . .:6370:t "· 

Marangoz tezgahlan alınacak 

1 adet katrak testereleri bileme tezgah 
1 » kırlangıç kuyruğu tezgahı 

1 > çakı bileme tezgahı 
2 :t rende tezgahı 
2 • şerit tester~ tezgaha 
2 » planya tezgahı 
2 » büyük şakuli makkap tezgahı 
2 • ııaç makasl 
2 » freze tezgahı 
l > ufki makkap tezgahı 
ı » yağlı boya eıme makinesı j 
2 » müleaddit çakılı amudi katrak tezgaha ı 

Yukarıda yazılı marango;ı: tezgahlarından yeni veya az kulla· 
1 

nılmıı; olarak elinde bulunup da satmak istiyenlerin bir istida ile 1 
Askeri Fabrikalu Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu ' 
istidalarında tezgahların marka t•b'at ve evsafile Ankara veya İı
tanbulda teslim fiyatlarının da bildirilmesi. c63 71 :ı> 

'l-llol/. 

150-300 ton yerli lin ters pamuğu alınacak 
T ahmin e dilen bedeli 4-84.000» lira olan 150-300 ton y~rli 

linters pamuğu As~eri Fabrikalar Umum Mürürlüğü Merkez Sa
tınalma Komisyonunca 8 / 8 / 941 cuma günü saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecek tir. Şartname «4 > lira c20» kuru~tur. Kati tem inat 
« 1O.900» liradır. c6 46Z. . "" . 

13.000 K g. sade yağı beher kiloıu 160 kurul' 
6. 0 00 > zeytin yağı » > 90 > 

16.000 > sabun • > 60 > 
10.000 » beyaz peynir > > 60 > 
10.000 > toz şeker > > 48 > 
8. 000 > pirinç > > 48 > 

Tahmin e d ilen bedeli c50.440» lira olan yukarıda yazılı 6 
k alem erzak Askeri Fabrikalar U mum Müdürlüğü Merkez Satmal 
ma Komisyonunca 1 1 / 8 / 941 pazartesi günü sa at 14,30 dn pa 
zari ıkla ihale edilecektir. Şartname «2» lira «5 h kuruştur. 

Kati teminat c7544 > liradır. c6463» 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 3 1/ 7 / 941 tarihinde pazarlıkla ıatın alınacak olan 

5 4 i~ ton kuru ota talip çıkmadığından tekraı pazarlıkla salın 
alınacaktır. 

2 -- Hususi şartlar ve evsaf Topkapı Malteoesinde askeri 
~atınalma komisyonunda görült:b ilir. 

3 - Toptan ihale edilebileceği gibi ufak partiler halinde de 
ihale edilebilir. 

4 - lhaleı:ıi 8 / 8 941 Cuma günü saat 1 5 de cnezk\ır komis-
yon b~~sında ya~ıl~caktır. (6529.c..) ____ . _____ _ 

Çatalca P. T. T. Şefliğinden: 
ı~u lira bedeli muhammen1i, 300 lira ida<el kc!aleUi her gfin mute

kabilcn posta nakletmek ve gidiş, geliş 300 kiloyu geçmemek şartile 
ist.nnbul • Arırnvutköy _ Yassıviran arasında bir araba sürücülüğü 
2(1/7/!141 tarihiııden itibal'en (16) gün nıiıddetle milııakıtsaya çıkuıl
mıştıı'. 

!l/8/!l41 Cumartesi gürıu tıııat 11 de Çatalcada yapılacak eksilirniya 
lştırak edecek taliplerin (162) lira muvakkut leminatlıı Çat.alca r. 1'. 
T. Şefliğine nıüracaatlan ilim olunuı·. (6452) 

Yüksek 
talebe 

Deniz Ticareti 
kayıt ve kabul 

Mektebinin 
şartları: 

1 - Mektebin tahıil müddeti: Lise ve yüksek aınıflı olmak tizl!re 
altı senl!dir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret geınil\!l'İmize kaııtan u 
makiniı;t yetiştirmektir. Mektebe kabul olunnn talebenin giyimi, yiyimı 
vesah hususatı mektep tarafından temin ediliı'. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına orta okul mezunu taleh. 
alınır. cOrta okul muadili dlfer okullar mezunu :lltnınaz.> 

A - Alınacak taleht"leriu yaolarının 15 den kiiçlik ve 19 dan büylık 
olmaması şarttır. 

B - Orta okulu geçen sene bilirmiş olanlar a1'11da geçen biı !(enelik 
umanı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin mektep müdtirlüğüne karşl yazacaktım i!lti•!alara 
aoağıdaki vesikaları raptederek 1. Ağusto!I. 941 tarihinden 26. Ağusto .. 
!141 tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan t8 
ye \•c öğleden sonra saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmeleri. 

A - Hiiviyet cüzdanı, 
B - - Aşı kağıdı, 

C -- Mektep şehadetnamesi veya tasdikname veyahut bunların ta .. 
dikli örnekleri, 

D - Polisçe tasdikli iyi hat kiiğıdı, 

E - Velile1·inin izahlı adreslerile tatbik imzaları. 
F - 4 x 6 eb'adında 6 adPt kar tonsuz fotoğraf. 
4 - Talipler sıhhi muayenelerini. bulundukları rnıntakaya göret 

Ankara, St\•as, Er.ıurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune hastanelcrile, 
İstanbul çocuk hastanesinde ve hm lr, Bursa, Konya, Adana, Samsun. 
Balıke~ir, Aydın Memleket ba!ltane !erinde yaptıracakları rapora yuka
rıda yazılı vesaikle beraber gönder melidirler. 

Raporun yaıalacağı muayene ki ğıdı evvelden mektepten istenmeli • 
dir. Raporun tamamen bu şekilde o iması lazımdır • 

0 - Fazla tafsilat için, Ortaköyde mektep müdürlüğüne mürııcaat 
edilmelidir. 

tstanbuldan gayri mahallel'den yapılacak mürac3atlara matbu cDu.. 
bul bilgiRİ> gönderilir. 

Muhaberat i~in posta pulu gönderilmelidir. (6563) ---
latanbul C. M. U. Ltğinden: 
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lstırnbul Ceza ve Tevkif evi kn ınyonetinin bir senelik L: lı ı; n erii!en 
ve mı·cmu muhammen bedeli 1002 lira 83 kul'UŞ ve muval:l:at teminatı 
75liı a 22 kuruş olan 3600 litre ben zın ile 250 kilo motör yağı ihtiyaç. 
ları açık eksiltnıiye konulmuş ise de 29/7 /941 tarihli eksiltmede talip 
çıkmadığından bu husustaki eksiltme on g!ln müddetle uzatılınaımıa Ye 
eksiltmenin 8/8/!l41 Cuma giln!l sa at 15 de icrasına karar veıilmlş ol
duğundan i."teklilerin mezkür gün ve Raatte Sultanahmf'ttc Ceza ve 
Tc~·k:r evinde toplarıacak komisyona kanuni bclgelerile birlikte miin.· 

tP-ııİ 1 ') 1 NeFiynt Müdürü: C. BABAN, lla ı dıgı yer: Mutfı11.ai ElıtiZZİYA c."lııth.rı ılaıı oh.ır.uı·. (li:)g4 ı 


